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METAI 49-ji

KRISLAI
— Rašo A. Bimba —

“Žvilgsnis j praeitį.” 
Ir vėl ragangaudžiai.
Mūsų nuostoliai. 
Ne visada seksis.
Geriausios kelionės!

Gavau ir perskaičiau 
go Rojaus Mizaros

>rAus, kuriuos

Giliau brendame j 
valstybės skolas

Popiežius jau davė naujus; 
įsakymus Romos kunigams
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drau- 
atsimini- 

jis pavadino 
Skaito- 

Daugelis 
paliestų.

prabėgomis paliečia- 
neišvengiama. Vie- 

ypač mūsų dar- 
judėjime buvu- 

kiek gilesniam 
laikas dar ne-

antra — viskam

si' gerai, sklandžiai. 
Įvykių, k n y g o j e 
mums dar atmenami. Džiugu, 
smagu juos prisiminti. Gerai, 
kad Rojus juos mumyse lyg ir 
atkuria, panaujina.

Aišku, kad ne Į viską auto
rius vienodai Įsigilina. Kai 
kas tik 
ma. Ta
na. kai kurių 
bininkiškame 
siu nuotykių 
apibūdinimui 
pribrendęs, 
kiek pilniau nušviesti reikėtų [ 
ne vienos vidutinio dydžio 
knygos, bet net kelių. Atsi
minkime, kad “žvilgsnis Į 
praeitį” autorius apima tik 
beveik viso pusšimčio metų 
laikotarpį — vieną iš įdo
miausių ir audringiausių lai
kotarpių visoje žmonijos isto
rijoje. Dar ir trečia: auto
riaus, matyt, buvo pasibrėž- 
ta ypač Lietuvos visuomenę

Pa^9au supažindinti su 
.tavimi ir su savo gyvenimo 
bruožais. Tie gi bruožai įdo
mūs, margi, patrauklūs.

Neabejoju, jog apie šią Ro
jaus knygą, kai ji pasieks 
mūsų plačiąją visuomenę, iš
girsime daug ir įvairių nuo
monių. Gal kas nors į ją gi
liau “pasiknis” ir duos mums 
plačią, kritišką peržvalgą.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų iždo viršinin
kai paskelbė, kad su birže
lio 30 diena šalis jau turės 
$285,000,000,000 federalinių 
skolų. Tuo gi kartu valsty
bės iždas jau beveik tuščias. 
Gi biudžetas turi padengti 
valstybines išlaidas iki 1951 
metų liepos 1 dienos.

Kaip kitais metais, taip 
ir I960, vyriausybė ruošiasi 
užtraukti “trumpam laikui” 
$6,000,000,000 paskolos. Su 
liepos pradžia bus pasko
linta pusė tos sumos, o iki 
1960 metų pabaigos ir ant
roji dalis. Kas bus toliau, 
tai bus reikalas naujo JAV 

| prezidento ir jo sudarytos 
1 valdžios. Bet ir iki 1960 me
tų pabaigos šios paskolos 
pakaks tik tada, jeigu pa
vyks už $250,000,000 par
duoti valstybinių bonusų 
serijų E ir H.

Praeities įvykiai rodo, 
kad ir “trumpo laiko” pa
skolos jau ir pasilikdavo 
priedais prie valstybinių 
skolų. Tokiais atsitikimais 
Kongresas pakeldavo skolų 
“lubas”, tai yra, leisdavo 
valdžiai bristi į dar dides
nes skolas. Augančios vals- 
tvbės skolos mažina dolerio 
vertę, tai yra, brangina 
žmonių pragyvenimą.

Iždinės viršininkai sako, 
kad greitai pasibaigs suda
rytas biudžetas, nes po;pa
krikimo viršūnių konferen
cijos buvo pakelta "‘gyny
bos išlaidos”.

Prie federalinių skolų 
dar prisideda valstijų, ap
skričių ir miestų skolos. To
dėl kiekvienam JAV gy
ventojui yra apie $2,509 
valdiškų skolų, kurių atmo- 
kėjimui yra didinami įplau
kų ir kiti taksai. c

Roma. — Popiežius Jonas 
XXIILcias paruošė naują 
konstituciją Romos vysku
pijoje katalikų kunigams. 
Konstitucija pagaminta iš 
700 skyrių ir punktų. Jos 
priėmime ir paskelbime da
lyvavo ir 30 kardinolų. Lai
kinai, tai tik Romos vys
kupijos konstitucija, bet 
numatoma, kad ji bus pri
taikinta visur katalikų ku- 
n’gams ir kitiems šios reli
gijos skleidėjams.

Naujoji konstitucija rei-

suei- 
savo

nepri-

šose visuomeniškose 
gose būdami nešiotų 
kepures, kad visur 
katalikų tikėjimą, 
klausytų ir neremtų politi
nių partijų, kurių Romos 
katalikų bažnyčia neremia. 
Kunigai turi kovoti prieš 
komunistų, socialistų ir li
beralų idėjas.

Šis naujas patvarkymas 
įsako kunigams ir vienuo
lėms visomis pastangomis 
skleisti katalikų tikėjimą, 
o ypatingai jį skiepyti jau-

kalauja, kad kunigai ir vie- nimui.

Iš puikiai pavykusio Literal. 
Draugijos suvažiavimo

Labai sėkmingas buvo LDS 
14-tąsi s seimas

(Specialiai “Laisvei”)
susiorgani-

Kinai apie taiką ir 
ramų gyvenimą

Pekinas. — Kinijos Ko-1 “Tiktai tada,—rašo laik- 
munistų partijos organas rastis, — kada imperializ-
“Liaudies Dienraštis” pla
čiai analizavo dabartinę

“Laisvei”)
čias iš Kanados Lietuvių 
Literatūros Draugijos. Su
važiavimas užgyrė Kongre
se įneštus bilius už įvedimą 
medicininio aptarnav i m o 
senatvės sulaukusiems žmo
nėms.

Po suvažiavimo vakare

Tik todėl, kad d r. Linus 
Pauling drąsiai ir ryžtingai 
kovoja už taiką, jis pateko 
Neamerikinės veiklos ragan- 
gaudžių nemalonėn. Nušaukė 
žmogų į Washingtoną ir ten 
barė, kamantinėjo, reikalavo 
išduoti vardus ir pavardes 
žmonių, kurie jam padeda 
kovoti už taiką.

Kaip dar ilgai šis ragan- 
gandiškas komitetas maskuo- 
sis Kongreso autoritetu ir te
rorizuos gerus, teisingus, nuo
širdžius amerikiečius? Laikas 
piliečiams pareikalauti, kad 
Kongresas šitą nenaudingą ir 
nelemtą įstaigą pasiųstų į 
muziejų kaip liekaną antide- 
trrAKratinės pabaigos.

Baisius nuostolius mirtis ne
ša mūsų gretoms. Beveik !

i tM<‘ per vieną savaitę tik vie- mo laimėti šimtus tokių 
name New Yorke netekome ’ ’ *
keturių žmonių. Mirė mūsų 
gerų, veiklių laisviečių Juozo 
Kairio ir Antano Balčiūno 
žmonos. Mirtis iš gyvųjų tar
po išbraukė gerus, brangius 
draugus Praną Bukšnį ir Jo
ną Balaiką.

Nuoširdžiausia mūsų užuo
jauta jų 
moms ir

Philadelphia, Pa — Lie- nelabai seniai
(pos 1 ir 2 dienomis čionai zavusios jaunų žmonių kuo- 
įvykęs Lietuvių Darbinin- pos Chicagoje. O kas gali- 
kų Susivienijimo 14-sis sei- ma Chicagoje, galima be
rnas šios savišalpos organi^veik kiekvienoje kolonijoje.

i zacijos istorijoje skaitysis Ko mums reikia, sakė sei- 
vienu iš sėkmingiausių sei- mo dalyviai, tai susirūpini
mų. Tiek skaičiumi daly- mo ir ryžtingo pasidarbavi- 
vių, tiek diskusijomis ir 
delegatų entuzi a z m u sei
mas gražiai pavaizdavo ši
tos Amerikos lietuvių orga
nizacijos sveiką, tvirtą pa
dėtį. LDS finansinė padė
tis, pagal seime patiektus 
Centro Valdybos praneši
mus, yra toli gražu pralen
kus daugybės panašių or
ganizacijų stovį.

Seime daugiausia dėme
sio atkreipta į visos orga
nizacijos pastangas savo 
gretas sustiprinti čia gi
musiais ir augusiais na
riais. Plačiai apsistota prie 
galimybių iki sekamo sei-

narių. Puikų tokių galimy
bių pavyzdį seimui sutei
kė trys jauni delegatai iš

visų likusioms 
d raugams.

sei-

mas ir kapitalistinė san
tvarka bus pašalinta nuo 

ir likvi- 
klasės, bus' pa-

tarp tau tinę padėtį. Jis ra- žemės paviršiaus
šė aiškindamas dvylikos duotos
Kmunistų partijų priimtą šaulyje užtikrinta taika”. 
Bukarešto pareiškimąKar- j Laikl.aštis rašo irem. 
tu dėstė ir 1957 m. Mask-, damas 1957 nutarimu 
voje komunistų priimtą pa-; ka(] dafbo žmongs ir be re. 
reiškimą taikos išlaikymo j voliucijos ga!gtų sutvarky-

Dienraštis tarp kitko ra
šo: “jėgos, kurios sulaiko 
imperialistus nuo karo, au
ga su kiekviena diena”. Jis | Kas dėl skirtingų . nuo
toliai! prideda: “bet imperi-; monių tarp komunistinių 
alizmas yra imperializmas, į partijų, tai dienraštis nuro- 
kuris gimdo karus”. Laik-'do, kad pamatinių skirtu- 
raštisrašo, kad istorijos ne-i nėra, ką geriausiai įro- 
galima pamiršti, nes impe- vįsur komunis-
riahstaijau daug kartų, ne- minimisiai užeiria Tarv-tekę galvos, jų reikalams | Pllnlausiai uzgma lary
blogėjant, puolė į despera- kų Sąjungos poziciją viršu
oją ir pasaulį įtraukė į ka- nių konferencijoje, Pavy
rą. | žiuje.

ti valstybinius reikalus, bet 
viešpataujanti kapitalistų 
klasė geruoju nepasiduos.

Anglai ir hollandai r J
išstojo prieš Kubą -

Havana. — British-Dtftctt ?. 
Shell Co. patvarkė, kad 
daugiau nebūtų vežatrias 
gazolinas į Kubą. Tai para
ma JAV aliejaus kompani- .. ’ 
joms, kurios Kuboje atsisa
kė savo fabrikuose perdirb
ti Tarybų Sąjungos aliejų.

Kubos vyriausybė už at- 
sisakymą jau perėmė į savo 
rankas Texaco Oil Co. $20,- 
090,000 vertės fabrikus. Ji 
ruošiasi perimti kitus už
sieniečių fabrikus, kurių sa
vininkai kenks šaliai atsi
sakydami gaminti reikmę 
nis.

Nėra pasidalinimo 
komunistu eilėse

Maskva, —r Pirm Chruš
čiovas išskrido į Austriją, 
jis atsisveikino su besisve
čiuojančiu Indijos 
dentu Radzendra 
ir pasikalbėjo su 
respondentais.

Korespondentai
Ar yra koks pamatinis pa
sidalinimas tarp Kinijos ir 
TSRS komunistų.

Chruščiovas atsakė, kad 
skirtumų nuomonėse visa
da buvo ir bus tarp politi
nių veikėjų, bet nėra jokio 
pamatinio pasida 1 i n i m o 
tarp Kinijos ir Tarybų Są
jungos komunistų.

k

(Specialiai
Philadelphia, Pa. —Ame

rikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos su
važiavimas liepos 3 dieną 
visais atžvilgiais labai pui
kiai pąvyko. Jau seniai ši 
kultūrinė organizacija be
buvo turėjusi tokį skaitlin
gą ir įdomų ^suvažiavimą.Iš įvyko nepaprastai gražus 
|pirmininkės:K. Petrikienės, koncertas. Nors karštis bu- 
sekretoriaus Jono Grybo ir vo labai didelis, bet publi

kos susirinko nemažai. Be
veik visą programą išpildė 
New Yorko Aido choras. 
Labai gražiai solo padaina
vo klevelandienis Julius 
Krasnickas ir aidiečiai Ele
na Brazauskienė ir Augus
tinas Iešmantą. Gražiai pa
šoko jaunutė mūsų gerų 
laisviečių Merkių anūkė.

Taipgi dainavo Aido gru
pes: moterų kvartetas, vy
rų ir moterų chorai.

Neabejoju, jog apie abu
du suvažiavimus ir parengi
mus ir apie filadelfiečių pa
sidarbavimą plačiau para
šys filadelfiečiai. Galimas 
daiktas, kad tiek iš LDS 
seimo, tiek iš LLD suvažia
vimo savo įspūdžius pa
tieks ir kai kurie dalyviai. 
Reikia, kad seimas ir suva
žiavimas būtų kuo plačiau
siai atžymėti.

prezi- 
Prasadu 
indų ko-

iždininko Povilo Bečio 
pranešimij paaiškėjo, kad 
pastaruoju laiku mūsų LLD 
gyvena didelio pagyvėjimo 
ir “pajaunėjimo” laikotar
pį. Visa eilė kuopų yra ga
vusios naujų narių. Naujų 
narių neįrašyta tik ten, kur 
niekas rimtai nesirūpino jų 
įrašymu. Visi suvažiavimo 
dalyviai kalbėjo apie dar 
esamas galimybes LLD na
rystę padidinti šimtais nau
jų narių. Kuopų atstovai ir 
svečiai pasižadėjo sugrįžę į 
kolonijas pakelti k u o p ų 
veiklą ir pasidarbuoti dėl 
įrašymo naujų narių.

Suvažiavimo dalyviai la
bai rimtai ir konstrukty
vi škai diskusavo knygų ir 
žurnalo “Šviesos” leidimo 
programą. Su didžiausiu 
pasitenkinimu jie sutiko 
pranešimą, jog prieš dvejus 
metus Pittsburghe įvykusio 
suvažiavimo nutarimas pa
ieškoti būdų pasiuntimui 
ekskursinių grupių į Lietu
vą labai gražiai praveda
mas gyveniman. Pernai bu
vo nuvykusios dvi didžiulės 
grupės, o šiemet numato
mos net trys tokios grupės. 
Viena iš apie 47 narių jau 
šiomis dienomis išvyksta, 
Kitos dvi grupės išvyks vė
liau.

Suvažiavimas rimtai ap
svarstė žurnalo “šviesos” 
leidimą. Vienbalsiai nutar
ta “Šviesą” ir toliau leisti. 
Centraliniam Komitetui pa
likta išspręsti žurnalo padi
dinimą iki 32 puslapių. At
rodo, kad finansinis draugi
jos stovis yra geras. Į šį su
važiavimą su pasveikini
mais suplaukė virš septyni 
šimtai dolerių aukų.

Labai gražiai ir entuzias
tiškai suvažiavime pakalbė
jo Kostas Kilikevičius, sve-

klausė:

mo. Tokių čia gimusių ir 
augusių lietuvių randasi 
visur. Juos tik reikia su
pažindinti su LDS prakil
niais, garbingais tikslais. 
Tų žmonių pasiekimui ir 
lamėjimui seimo dalyviai 
davė daug praktiškų pata
rimų naujai Centro Valdy
bai.

Reikia tikėtis, kad po 
seimo greitoje ateityje 
silauksime LDS' gretose 
sos eilės angliškai kalban
čių kuopų. Į jas bus laimė
ti atgal tie nariai, kurie 
jau yra LDS nariais buvę, 
ir gauta nemažai visiškai 
naujų rekrutų. Kad pa
lengvinti tokių naujų na
rių įrašymą, seimas nu
tarė visus juos iki tūkstan
čio dolerių apdraudos pri
imti be daktaro egzamina
vimo. Ypač už tą pakeiti
mą karštai kalbėjo tie, ku
rie darbuojasi už įrašymą 
naujų narių.

Seimas įvyko dideliame, 
puošniame Broadwood vieš
butyje, kuriame patarnavi
mas buvo kuo puikiausias, 
šeštadienio vakare to paties 
viešbučio salėje įvyko šei
minis banketas. Banketas 
buvo daug skaitlingesnis 
negu seimo rengimo komi
sija tikėjosi.

Reikia p a s t e b ė ti, kad 
tiek seimo sesijoms, tiek 
banketui už sales nereikėjo 
mokėti. Tai žymiai suma
žino seimo išlaidas.

LDS 15-sis seimas įvyks 
Detroit, Mich. Rep.

šio
su-
vi-

Rep.

Eisenhoweris prieš 
algit pakėlimą

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris piktai 
atmetė bilių, pagal kurį bū
tu pakelta federalinės vy
riausybės 1,5000,00 darbi 
ninku algos nuo 7 iki 8 pro
centu. C t

Prezidentas supyko, nes 
pakėlimas padidintų val
džios išlaidas $764,000,000 
per metus. Bet gi preziden
tas mielai sutinka kelis 
kartus daugiau pinigų skir
ti militarizmui, užsienyje 
steigimui karo bazių ir mi- 
litarinei pagalbai JAV tal
kininkių.

Kinija, Nepalas ir 
pasienio įvykis

Pekinas. — Kinijos vy; 7?'.^ 
riausybė susirūpino prane-C‘jo
simais, kad įvyko tarp jos 
ir Nepalio pasienio sargų 
susirėmimas. Kinijos prem
jeras Chou En-lai įsakp 
tuojau dalyką ištirti.

Visai neseniai Kinija ir"-.;Q 
Nepalis gražiai sutvarkė 
sienos suženklinimą. Nu
matoma, kad užsienio , impe
rialistai siekia provokaci
jų keliu pabloginti šių vals- * 
tybių santykius: Jau gauta J 
žinių iš Nepalio sostinęs, 
kad ten užsienio agentai 
šaukia apie “Kinijos agrė- 
siją”.
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Atsto- 
davė

Mes 
tuos, 

Lietu- 
grupė 

dvi 
tik 
pa
vi

Kubos cukrus ir 
JAV prezidentas

Washingtonas. — 
vų Butas vienbalsiai
galią prezidentui Eisenho- 
weriui sumažinti arba- ir 
visai nepirkti cukraus iš 
Kubos. Pagal Jungtinių 
Valstijų ir Kubos sutartį, 
mūsų šalis pirkdavo daug 
cukraus Kuboje. Mat, ten 
JAV kapitalistai turėjo 
cukraus plantacijas.

Dabartinė Kubos valdžia 
tas plantacijas paėmė į sa
vo rankas, tai JAV nepirk- 
damos Kuboje cukraus sie
kia paveikti ekonominiai.

desnis skaičius Amerikos lie
tuvių pasiekia Lietuvą, 
nuoširdžiai sveikiname 
kurie grupėmis vyksta 
vą pamatyti. Pirmoji
išvyksta dabar, o kitos 
išvyks kiek vėliau. Iš to 
gero galima laukti tiek 
tiems ekskursantams, tiek 
sai Lietuvos išeivijai Jungti
nėse Valstijose.

Visiems tiems mūsų bro
liams ir visoms toms mūsų se
sutėms mes norime palinkėti 
geriausios, laimingi ausios 
linksmiausios kelionės.

Nekreipkite dėmesio į prie
šų zaunas. Jiems nepatinka, 
baisiai nepatinka, kad jūs my
lite savo gimtinį kraštą ir no
rite jį aplankyti. Juk jie sa
kė, kad niekas nė kojos ne
gali įkelti į Lietuvą, o štai da
bar jau desėtkais Amerikos 
lietuviai ten nuvažiuoja!

kadViskas 
Lietuvos 
seksis už 
mulkinti savo pasekėjus bau
bais apie mūsų senąją tėvy
nę. Vienas po kitam jau ir 
viešai jų pasekėjai ima balsą 
ir reikalauja naujos, realis
tinės politikos, keitimo gairių, 
susikalbėjimo su savo tauta.

Tai tendencijai atkakliai 
priešinasi grigaičiai, tyslia- 
vos, šimučiai, januškiai, gai- 
^iiūnai ir visos kitos nelemto
sios dvasios. Jie pasiutusiu 
riksmu stengiasi užgniaužti 
kiekvieną balsą už ryšius su 
Lietuva.

kalba už 
priešams 
nosies

tai, 
nebeilgai 

vedžioti ir

Mums džiugu, kad vis di-

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Herteris 
prašo Kongreso, kad pagal
bai JAV talkininkų dar bū
tų pridėta $5(90,500,000.

SAKO: LABAI ŽEMAI 
JAV VARDAS NUPUOLĖ

Washingtonas. — Sena
torius J. W. Fulbright sa
ko, kad mūsų šalies vardas 
taip žemai nupuolė, kaip jis 
niekados pirmiau nebuvo. 
O tai yra rezultatai Eisen- 
howerio valdžios politikos, 
kuri pasiuntė šnipinėti lėk
tuvų “U-2”. Senatorius sa
ko, kad to pasekmėje pre
zidentas ir į Japoniją nega
lėjo važiuoti.

CHRUŠČIOVAS VIENOJE
Viena. — TSRS premjerų 

Chruščiovą pasitiko Austri
jos vyriausybė, garbės sar
gyba ir užsienio diplomatai;' 
Policija sako, kad gatvėse 
buvo apie 25,000 žmonių jo 
pasižiūrėti.

Amerikiniai korės p o ri
dentai sako, kad tai ‘‘šaltas 
pasitikimas”. TSRS korės- 
pondentas pareiškė: “Ge
riau. ‘šaltas’, negu kaip To-nau ‘saitas, negu kaip lo
kio mieste JAV prezidentui 
buvo ruoštas karštas”.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO Vystosi Lietuvos žuvies

JIS IŠKEIKIA IR KUBĄ
Kreivos sąžinės smetoni- 

ninkas Balys Gudžiūnas 
paskelbė, kad jam baisiai 
nepatinka dabartinė Kuba. 
Jis gailisi, kad diktatorius 
Batista buvo žmonių nu
verstas. Jis piktai spiau- 
dosi:

|
Ne tik pačios Jungtinės 

' Amerikos Valstybės, bet ir vi- 
į si kiti kraštai dideliu dėme- 
; siu stebi, kuo pasibaigs Kubos 
į piktas šaipymasis iš JAV. Gal 
j teisingiau ne Kubos, bet bro- 
i lių Castrų diktatūra, kiekvie- 
i na savaitę vis labiau linkstan- 
! ti į raudonumą ir vis labiau 
i Jungtinėms Amerikos Valsty- 
i bėms atsukanti nugarą.
i

!' Ir kuomi gi šiam smeto- 
i nininkui Kubos žmonės nu- 
' side jo? Tik tuomi, kad jie’

Kodėl tos derybos pakriko?
PRANEŠIMAI Iš ŽENEVOS apie pakrikimą dery

bų dėl nusiginklavimo daug žmonių nustebino, net pri
trenkė. Juk į tuos pasitarimus tarpe Rytų ir Vakarų 
buvo dėta nemaža vilčių. Ginklavimosi lenktynės taip 
dasiėdė pasaulio žmonijai, jog bile kokios pastangos 

’ toms lenktynėms padaryti galą ir nuimti nuo liaudies 
ginklavimosi naštą iš visur susilaukia nuoširdžiausių 
pritarimo. Deja, šį kartą niekas iš tų pastangų neišėjo.

• Pasitarimai tęsėsi gana ilgai. Socialistinių šalių at- '......... ...
stovybei pritrūko kantrybės. Jai atrodė, kad iš Vakarų jo'žinios nutarė* savo loc- 
nncnc. minintini-ii Ampi'iknc niiaoa nprii vndnma ! • • .. ... .v

trumpą laiką prenumera1 
tą 1,000 gyventojų pakėlė 
iki 840 egzempliorių ir da
bar kovoja, kad 1,000 gy
ventojų tektų 1,000 laikraš
čių ir žurnalų.”

Deja, pasak V. Zenkevi
čiaus, ne visur tokiais šau
niais laimėjimais galima 
pasigirti—toli gražu ne vi
sur. Jis, pavyzdžiui, nu
rodo, kad “spaudos platini
mas dar silpnai vyksta Vil
niaus, Kauno ir Šiaulių

...............................- ■ —

§ų pasiekti aukštąjį. mokslą, 
bet ir neišsivysčiusių ekono
miniai ir kultūriniai šalių tau
toms. Universitetas pasiren
gęs kasmet išleisti baigusių 
mokslą šimtus inteligentų. In
teligentų, kilusių iš darbo 
žmonių klasės, pasirengusių 
dirbti tikrai savo tautos la
bui ir varguomenės sluoksnių 
interesams.

Vadinasi, į tas šalis bus 
įleista naujo kraujo kovai už 
visišką prispaustų tautų eko
nominį ir politinį išsilaisvini
mą.

pramone

miestuose, Kalvarijos, Kel- jreiki A, KAD TIESIOG

pusės—pamatiniai iš Amerikos pusės—nėra rodoma rei- i 
kalingo deryboms nuoširdumo, nesimato noro prieiti ko-1 
kio nors susitarimo. Todėl ji iš derybų pasitraukė ir vėl ! 
paliko Jungtinėms Tautoms ieškoti naujų būdų ir kelių 
nusiginklavimo klausimui spręsti.

Taip pat netenka abejoti, jog prie šių derybų nepa
vykime prisidėjo ir tas faktas, jog į jas nebuvo įtrauk
tos tokios milžiniškos šalys kaip Kinija ir Indija. Milži
niški du kontinentai Afrika ir Azija neturėjo atsto- i organas -smarkiai supykęs 
vybės. Iš anksto turėjo būti aišku, kad tokios derybos , ant Jungtinių Tautų. Su 
tegali baigtis nesekme._ . [jomis esą kas nors blogo,

Šiandien tuletų būti kaip diena kiekvienam aišku, i haį “jos neįsileidžia ne tik 
jt>g ateityje panašus pasitaiimai tuies būti daug platės- Ispanijos bet ir Vokieti
ni. Gal po rinkimų mūsų nauja, vyriausybė protingiau jos,” 0 tuo tarpu į jas įsto- 
pažiūrės į nusiginklavimo klausimą ir liausis priešintis [ j0 ’c|aUg kraštų iš Afrikos 
įtraukimui didžiosios Kinijos bei Indijos. Reikia tikėtis, | įr Azijos ir jų narių skai- 
kad busimoji Jungtinių Tautu Generalinės £--- '
sesija prieis tokios pat išvados.

nomis jėgomis pasikelti iš 
pasibaisėtino skurdo į 
ją gyvenimą.

nau-

PRANCIŠKONAMS 
NEPATINKA

Brooklyno pranciškonų

mes, Kazlų Rūdos, Klaipė
dos, Kretingos, Rokiškio, 
Raseinių ir kai kuriuose 
kituose rajonuose.” Jis nu
siskundžia, kad ne visus ir 
ne visur draugus iš vietos 
pajudina kritika' ir bari
mai.

V. Zenkevičius, mums at
rodo, labai teisingai paste
bi, kad “spaudos platinimo 
ir jos pristatymo darbas 
yra didelės politinės svar
bos reikalas. Jis nuolat tu
ri būti partinių organiza
cijų dėmesio centre.”

asamblėjos ; ^Us pakilo nuo 46 net iki 
'82. . . ; .

Be to, girdi, savo viduje, 
[ administracijoje, Jungtinės 

■ Tautos turinčios labai daug 
“infiltruotų agentų,” ku
rie, matyt, “Darbihinkui” 
neduoda ramybės.': Išvada:

Tos įstaigos 15 mėtų idėją 
ir jos1 vykdymą miniht, ten
ka' pakartoti palyginimą apie 
geros sėklos sė j epą..; ir-žmo
gaus neprietelį, kuris 1 pasėjo 
raugių žmonėms" bemiegant.

O kas gi liepė “Darbinin- 
! kob redaktoriams miegoti? 
Kodėl jie dieną ir naktį ne- 
budėjo Jungtinių Tautų 
sargyboje prieš “infiltruo
tus agentus? Išvada, tik 
velnias galėjo juos taip 
smarkiai užmigdyti ir pri
virti iems tiek daug nema- 

į lonios košės!

Išvados, kurios niekur neveda
PAGALIAU JAU TURIME KONGRESO Senatinio 

užsienio reikalams komiteto raportą dėl incidento su 
lėktuvu U-2. Tai vienas iš keisčiausių raportų. Jąme 
pilna visko. Viename paragrafe mūsų senatoriai bara 
vyriausybę už pasiuntimą lėktuvo Viršūnių konferenci
jos išvakarėse, o kitame šimtu procentų pateisina šni
pinėjimą jr tarptautinių tiesų laužymą. Gerai, girdi, kad 
net per ketverius metus panašūs šnipiški lėktuvai lekio
ja Tarybų Sąjungos erdvėse, bet tik negerai, kad nebu
vo rimtai apgalvota, ar gerai buvo siųsti šitą lėktuvą 

x kaip tik tuo laiku, kai į Paryžių rinkosi didžiųjų valsty
bių galvos. Senato komitetui, girdi, nebuvo patiektos 
visos slaptybės, kodėl būtinai tuo laiku reikėjo lėktuvą 
pasiųsti.

Bet ir už tai vyriausybė nepasmerkiama. Vyriausy
bė nepasmerkiama už sužlugdymą konferencijos savo 
tokiu žygiu. Visa bėda už viską suverčiama ant “nelai
mės”. Viskas būtų buvę gerai, jeigu nebūtų nelaimė įvy
kusi, jeigu lėktuvas nebūtų buvęs nukirstas!

Tai tokios maž daug komiteto išvados. Jos keistos, |-------------------
jos nieko nepasako, jos kvailos. Visas pasaulis buvo , SPAUDA, APSILEIDĖ- 
pritrenktas ne todėl, kad lėktuvas buvo nukirstas, o to- ' LIAI IR TEISINGAS 
dėl, kad jo nukirtimas iškėlė aikštėn iš mūsų vyriausy-i PABARIMAS 
bes pusės baisiai klaidingą ir pasaulinei taikai pavojin- i 
gą politiką. Tuo ir tiktai tuo klausimu senatinis komite- | 
tas turėjo tarti savo autoritetingą žodį. Iš jo buvo lauk- ' 
ta, kad jis visą šitą politiką atmes ir pasmerks. ■

• • Tiesa, komiteto nariams respublikonams nebuvo pa-' 
ranku savo partijos politiką atmesti ir pasmerkti. Bet i 
kaip su demokratais? Jie komitete turėjo daugumą. Ko-; . 
dėl jie aiškiai ir atvirai nepasisakė, kur jie stovi?’ Neiš
vengiama išvada, kad ir jie laikosi tokios pat politikos 
Pamatinių skirtumų tarpe jų nesiranda.

GERAI, KAD NORS TIEK 
TAS DIEVAS MŪSŲ 
PASIGAILĖJO

Vyskupas Vincentas Briz- 
gys paskelbė savo manifes
tą į lietuvišką jaunimą. Ne
mažai jaunuolių galvoją 
apie kunigystės ir vienuo
lystės stoną. Juos mūsų 
gerasis vyskupas persergs- 
ti:

Būti kunigu ar vienuole mū
sų pačių noro (nepakanka, 
dvasinis , pašaukimas, yra Die
vo; malonė,. Ir Jūs, brangus 
berneliai ir .mergaitės, Jie visi 
būsi'tė šaukiami pūti kunigais 
ar Vienuoliai^. ;h) -,1;( 11 *

* 'Aleliuja PAČiu ;tahi Briž- 
gio dievui. Įsivaizduokite, 
kas, atsitiktų, jeigu tasai 
dievhs imtų ir pašauktų vi
sus jaunuolius ir mergaites 
būti kunigais ir vienuolė
mis! Parazitais užšiveistų 
visas pasaulis. Kas tada 
dirbtų naudingą darbą? 
Matote, kokia tragedija at
sitiktų. . Širdingai prašome 
vyskupą Brizgį ir už mus 
dievui paačiuoti, kad jis to
kio baisaus maro neužleido 
bent jau ant mūsų lietuviš
ko jaunimo.

VISA LIETUVA 
DAINUOTŲ

Nepaprastai įdomus Vil
niaus “Tiesoje” birž. 19 
d.) kompozitoriaus Vytau
to Laurušo straipsnis “Dai
na gyventi ir kurti mums 
padeda.” Jis rašo apie ne
seniai Vilniuje įvykusį Lie
tuvos 
mą.
rėme išvadą, jog plenume 
buvo
masinių dainų kūrimą:

Išgirdome plenume ir nau
jų kapelinių dainų, naujų ro
mansų, estradinių dainų,—ra
šo Laurušas, — tačiau labai 
lauktų ir trūkstančių masinių 
dainų buvo vos kelios. Tai— 
E. Balsio “Daina apie Klaipė
dą” (žodžiai K. Kubilinskio), 
V, Baumilo “Studentų daina” 
(žodž. J. Lapašinsko), A. 
Bražinsko “Ei, vyručiai” dai
ną (žodž. V. Bložes). Kai kas 
i š pasisakiusių diskusijose 
kalbėjo,(kad, tur būt, kompo
zitoriai .išpuiko, nenori kurti 
masinių dainų, 
norėčiau sutikti

Kompozitorių piena
is jo pastabų pasida-

rimtai kalbėta apie

nių žvejybinių tralerių. 
1959 metais gauti ir didieji 
šaldomieji žvejybos trale
riai. Vienas toks laivas per 
metus sugauna 45-50 tūks
tančių centnerių žuvies — 
dvigubai daugiau, negu su
gaudavo visi Lietuvos žve- • 
jai buržuazijos viešpatavi
mo metais. Vien “Baltijos” 
žvejų kolūkis pernai suga
vo daugiau kaip 50 tūks
tančių centnerių žuvies.

Žvejus, išplaukiančius ke
liems mėnesiams į tolimus 
rajonus, aptarnauja stam
būs naujausios konstrukci
jos okeaniniai laivai—plau
kiojančios bazės, ta likeriai, 
refrižeratoriai.

Pernai Lietuvos žvejai 
pirnią kartą pradėjo žvejo
ti jūrų ešeriui prie Kana
dos krantų, Niūfaundlendo* '• 
rajone, ir sugavo apie 50 
tūkstančių centnerių žu
vies. Šiemet čia nustatyta 
sugauti daugiau kaip 100 
tūkstančių centnerių.

Klaipėdoje past a t y t a s 
stambus jūrų žvejybos uos
tas, laivų remonto gamyk
la, veikia daugiau kaip 2,- 
000 tonų talpos šaldytuvas, 
viena stambiausių Tarybų

Senovinis Klaipėdos mies
to herbas vaizdavo vienišą, 
menką žvejo valtelę, plau
kiančią audringoje jūroje. 
Jis simbolizavo ne tik gy
ventojų užsiėmimą, bet ir 
tą techniką, kurią mūsų žu
vies pramonė turėjo val
dant buržuazijai.

1937 metais visame Lie
tuvos pajūryje tebuvo 65 
motorinės valtys. Žuvis bu
vo žvejojama su burinėmis 
arba irklinėmis valtimis, 
daugiausia netoli kranto. 
1938 metais visuose Lietu
vos vandenyse buvo sugau
ta tik 26 tūkstančiai cent
nerių žuvies.

Didžioji dabguma žvejy
bos priemonių, valčių ir ne- ’ 
didelių 1 .ivų, visi sandėliai 
ir žuvies pramonės įmonės, 
net vandenys tuo metu pri
klausė ‘ visokiems vertei
voms ir įmonininkariis. Už 
vis būdavo brangi, kai jos 
buvo sugaunama nedaug, o 
esant sėkmingai žūklei, ji 
labai atpigdavo ir ją tekda
vo pardavinėti pusvelčiui. 
Žvejai įsiskolindavo pirk
liams, kurie juos negailes
tingai išnaudodavo.

Tarybinės Armijos veja
mi, fašistiniai g r o b i k a i Į Sąjungoje konservų gamyk-

va o i ja In

Argentina pasižadėjo, 
o kaip su JAV?

ARGENTINOS PREZDENTAS FRONDZI paža
dėjo nebegloboti pasislėpusius karo kriminalistus. Visi at- 
bėgėliai iš Europos, kurių prasižengimai bus įrodyti, 
bus atiduoti nubaudimui tiems, kurie jų pareikalaus. 
Jų ištrėmimui iš Argentinos nebebus pasipriešinimo iš 
vyriausybės pusės.

Tai didelis žingsnis pirmyn. Slėpimas ir globojimas 
tokių hitlerinių pabaisų, kaip Eichmannas, neturi jokio 
pateisinimo. Tai nusidėjimas prieš visokį žmoniškumą. 
;. Bet kaip dabar su mūsų krašto vyriausybe? Jug 

Amerikoje pabėgusių karo kriminalistų, nekaltų žmonių 
skerdikų pilna visuose kampuose. Jų tarpe randasi ir lie
tuvių prasižengėlių. Labai laikas, kad mūsų prezidentas 
pasektų Argentinos prezidentą, padarydamas panašų 
pasižadėjimą.

Gerai, kad Tarybų Lie- 
[ tuvoje kreipiama daug dė- 
i mesio į spaudos platinimą. 
I Negalima pasitikėti, kad 
i gyventojai patys be jokio 

’ ■ raginimo ir skatinimo imtų 
' ir užsirašytų spaudą. Rei- 
i kia darbuotis, reikia veikti, 

’ į reikia laikraščius ir žurna- 
1 lūs užrašinėti, agi t u o t i 
i žmones spaudą skaityti.

Apie tai Vilniaus “Tieso- 
j je” (birž. 19 d.) duoda pla- 
[ tų straipsnį partijos komi
teto propagandos ir agitaci
jos. skyriaus vedėjo pava
duotojas V. Zenkevič i u s . 
Jis nurodo, kad spaudos 
platinime Liet u v o j e jau 
turima gražių laimėji
mų, pavyzdžiui, “gegužės 
mėnesį Tarybų Lietuvoje 
1,000 gyventojų jau teko 
713 laikraščių ir žurnalų.” 
Ypač puikiai pasidarbavo 
vilkaviškiečiai, kurie “per

SAKO, JAUNIMAS 
“LIEPSNOJA 
DŽIAUGSMU”

Chicagos “Vilnyje” S. J. 
Jokubka rašo: '

Neišsi vysčiusiose ekonomi
niai šalyse, kaip Irake, Nige-I 
rijoje, Indijoje, Indonezijoje, 
Gvinėjoje, Panamoje, o jų tar
pe ir Brazilijoje, varguoinenes 
jaunimas liepsnoja džiaugs
mu. Įsivaizduokite! Mask
voje Tautų Draugystės Uiii- 
evrsitetaš. Varge paskendu
siam tų šalių jaunimui atsike
lia vartai į aukštąjį mokslą.

Skaitau pažangų Brazilijos 
laikraštį “Novos Burnos.” Re
dakcija užversta laiškais iš 
visų Brazilijos kampų, šimtai 
ir tūkstančiai jaunuolių klau
sia, kaip patekti į tą stebuk
lingą Maskvoje universitetą, 
kuriame nieko neką š t u o j a 
mokslas ir studentai gauna 
visą užlaikymą dykai.

Iš tikrųjų neįkainuojama 
dovana ne tik nętūrintiems lė-

. Kodėl Amerika 
šiandien silpnesnė?

ANGLIŠKAJAM SAVAITRAŠTYJE “The Work- 
er” Clarence Hathaway patiekia įdomių minčių apie 
plačiai girdimą nusiskundimą, kad mūsų Jungtinės 
Valstijos šiandien nebesančios tokios įtakingos, kękio- 

1 mis jos buvo per karą ir tuoj po karo. Kame glūdi to

/ *

susilpnėjimo šaknys? Klausia ir galvoja daug įtakingų 
amerikiečių. Juk Amerika šiandien išleidžia daugiau 
apsiginkląvimui, daugiau negu bile kada pirmiau. Juk 
visi žinome, kad visas mūsų kraštas yra apginkluotas 
nuo kojų iki galvos. Taigi tuo požiūriu Amerika labai 
galinga. ,

Bet jos pasauliniu mastu įtaka labai nukritus. Ir to 
nukritimo priežasties reikia ieškoti, sako Hathaway, ne 
ginkluose, bet politikoje. Su savo klaidinga, taikai prie
šinga politika mūsų prezidento Eisenhowerio, vadovauja
ma vyriausybė nupuldė. Amerikos įtaką, Joąmrestižo pa
kėlimui reikia naujos, teisingos, išmintingos politikos.

Šuo tuo ne
nes sunku 

būtų rasti .kotnpozitorių, ku- , 
ris nesvajotų sukurti tokią 
dainą, kurią dainuotų * visą , 
Lietuva. Man atrodo, priežas- ; 
tis ta, kad mes, kurdami ma
sines < dainas, galvojame tik ‘ 
apie chorą, kąd.. jas, tik kon+; 
certuose galim a dainuoti. 
Tuo tarpu eisenose, švėhtiheše 
vaikštynėse, liaudies švenčių 
metu tokių dainų dainuoti 
neįmanoma, jos per daug su
dėtingos.

Masinės dainos gimimui pa
skatinti buvo suruošta masi
nės dainos konkursų. Tačiau 
premijuojamos buvo toli gra
žu ne masinės dainos. Vieno 
masinės dainos konkurso metu 
buvo premijuotos dvi V. PaD 
tanavičiaus dailios “Arė, arė 
bernužėlis” (žodž. Sivickio) 
ir “Kolūkietiška polka” (žo
džiai Gerulaičio). Tai įdo
mios dainos, bet ne masinės, 
sunkiai įkandamos ir saviveik
liniams chorams Panašūs bu
vo ir kitų masinės dainos kon
kursų rezultatai. Aišku, lau
kiamų vaisių tai nedavė. 'Šios 
problemos neišsprendė ir ple
numas.

Kodėl viena daina virsta 
masine, o kita taip ir pasi
lieka plačiųjų masių “neį
kandama”? Vyt. Laurušas 
sako:

Pavyzdžiui, B. Dvariono 
daina “Kur Nemunas teka” 
(žodž. E. Mieželaičio). Šią 
dainą dainuoja visa Tarybų 
Lietuva, ji yra apkeliavusi ir 
miestus, ir kaimus, ją dainuo
ja statybininkas ir kolūkietis. 
Su ja savo programą pradeda 
Lietuvos radijas. Kodėl taip 
paplito ši daina? Todėl) kad 
ji yra paprasta, svarbiausia, 
turi aiškią, labai nuoširdžią 
ir greitai įsimenamą melodiją.

Tai ko gi reikia, kad 
daina taptų masine, kad ją 
pamiltų ir dainuotų tiesiog 
visa Lietuva? Laurušas at
sako :

Masinei dainai svarbiausias 
dalykas ir yra aiški, lengvai 
įsimenanti melodija, kuri net 
be gaidų iš lūpų į lūpas sklin
da. Juk pakanka radįjui vie
ną du kartus perduoti įdomią 
dainą, kaip bematant ją dai
nuoja. Mes dažnai skundžia
mės ir ieškome įvairiausių bū
dų sustabdyti “Jartiaikų” bei 
į jas panašių dainų plitimą. 
Vienintelis, veiksmingiausias 
kovos būdas sukurti pludš- 
tą puikių lietuviškų masinių 
dailių, o. iki šiol jų turihie vos

traukdamiesi naikino viską, 
ko nepajėgė išsivežti. Griu
vėsiais pavertė jie ir Klai
pėdos uostą, Neringos ir 
Šventosios žvejų smulkusis 
motorinis ir burinis - irkli
nis laivynas buvo paskan
dintas, daugelyje vidaus 
vandenų žuvies atsarga vi- 
sišj<ąi;išnaikįntar 5 < ;

' PRISIKĖLIMAS'
Pasibaigus karui, • Teko 

atlikti didelį organizacįnį- 
techninį darbą' respublikos 
žuvįės pramonei ’ atkurti bei 
išvystyti, t'ėko ištraukti 
p a skandintuosius,' pastaty- 
naujus laivus. Milžinišką 
pagalbą mūsų respublikai 
suteikė broliškosios tautos.

Sparčiai ėmė vystytis 
Lietuvos žuvies pramonė. 
1950 metais žuvies buvo su
gauta 150 tūkstančių cent
nerių, tai yra šešis kartus 
daugiau už maksimalų 
prieškarinių metų laimikį. 
1955 metais Lietuvos žve
jai jau sugavo 53.7 tūks
tančio tonų žuvies, o 1959 
metais žuvies laimikis pra
šoko pasakišką skaičių — 
vieną milijoną centnerių.

Pirmaisiais pokario me
tais daug dėmesio buvo ski
riama žvejybai išplėsti vi
daus vandenyse — upėse, 
ežeruose, Kuršių marių 
įlankoje. Tuo tikslu buvo 
įkurti žvejybiniai kolūkiai. 
Plėtėsi ir aktyvioji žvejyba 
Baltijos jūroje. Žvejybinis 
mūsų laivynas gavo vis 
daugiau ir daugiau vidutL 
nių tralerių ir Įilaukibjau
čių bazių. Todėl nuo 1951- 
1952 metų buvo organizuo
ta ekspedicinė silkių žvejy
ba Šiaurės Atlante.

NAUJA TECHNIKA | jos gamybą 1.7 karto paly-

lų. Pernai joje pagaminta 
daugiau kaip 23 milijonai 
dėžučių konservų, o šiemet 
ji išleis dviem milijonais 
dėžučių daugiau. Čia esan
tis žuvies fabrikas per me-, 
tus pagamino 600 tūkstan-* 
čių žuvies prekių. •

NAUJI ŽYGIAI
Račiau ir šios <įhionės jau 

nebegali pasivyti audringo 
respublikos žuvies pramu' 
nes ūūgimd *.>‘Pradėtos* sta
tyti irnauf ožį stambesnės -if 
dar labiau mechanizuota 
įmonės — žųVies perdirbi^ 
mo gamykla ’ ir > statinių 
fabrikas. Numatyta; pasta-* 
tyti dar vieną'laivų rembn* 
to gamyklą. • > •

Pradžioje į ’pagalbą jaut, 
nai Tarybų Lietuvos žuvies 
pramonei atėjo specialistai 
iš kitų baseinų —» Astra
chanės ir Murmansko, Ode
sos ir Leningrado. Dabar 
vien Klaipėdoje yra dvi 
specialios mokyklos, kurios 
ruošia darbuotojus pramo
nei — kapitonus, šturma
nus, laivų mechanikus, ra
distus, žvejybos bei žuvies 
apdorojimo specialistus.

Artimiausiais metais, vys
tant žvejybą didžiausio žu
vies susitelkimo rajone — 
Šiaurės Atlante, numatoma 
taip pat gaudyti vertingas . 
žuvis — Atlanto sardinas, 
skumbres, Pietų Atlante, 
arti Afrikos krantų, Gvinč^ 
jos įlankoje. Tam bus pa
statyti specialūs naujų ti
pų žvejybiniai laivai.

TSKP XXI suvažiavimas 
Lietuvos žuvies pramonei 
iškėlė atsakingą uždavinį—*■ 

7 i padidinti 1965 metais žu
vies sugavimą ir produkci-

i .

Dabar Lietuvos žuvies 
pramonė turi didelį laivy
ną. Jį sudaro keli šimtai 
tralbotų, mažųjų ir viduti- 
kėletą. Uždavinys nelengvas, 

keletą. Uždavinys nelengvas, 
bet jį išspręsti reikia kuo 
greičiau, nes masinių dainų 
laukia didžiulė menines savi
veiklos dalyvių armija.

Kompozitoriaus V. Lau- 
rušo išvedžiojimai ir pata
rimai mums patinka. Jie 
tikslūs, jie teisingi, 
pravartu susidomėti ir su
sirūpinti visiems dainos ir 
muzikos meistrams.

Jais

gintį su 1958 metais. Tai 
reiškia, kad 1965 metais 
turi būti sugauta daugiau 
kaip 157.5 tūkstančio tonų 
žuvies.

KUBOS STUDENTAI 
STOVI SARGYBOJE
Havana. — Havanos uni

versiteto studentai pareika
lavo vyriausybės, kad paša
lintų kai kuriuos profesoį\ 
r jus. Studentų federacijos 
vadai sako, kad tie profeso
riai kursto studentus prieš 
dabartinę šalies valdžią.
iii Tu Hitui Į iriuif
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Žinios iš
TAURAGANŲ DAILĖS 

MUZIEJUS
1959 metų balandžio mė

nesį Zarasų rajono Vinco 
Kudirkos vardo žemės ūkio 
artelėje buvo atidarytas 
pirmasis Lietuvoje kolūki
nis dailės muziejus. Vėliau 
atidalytas Šakių rajono 
“Nemuno” kolūkyje, o da
bar puikiuose Utenos rajo
no “Tauraganų” kolūkio 
kultūros namuose iškilmin
gai atidarytas trečiasis ir 
stambiausias respublikoje 
kolūkinis dailės muziejus.

Tarybų Lietuvos daili
ninkai ir Vilniaus Valsty
binis dailės muziejus pado
vanojo apie 200 tūkstančių 
rublių vertės šimtą įvairių 
tapybos, grafikos, skulptū
ros darbų. Šiame muzieju
je yra uteniškio tapytojo 
L. Katino drobės iš ciklo 
“Aukštaitijos peizažai,” 
A. Ž m u i d z inavičiaus, J. 
Kuzminskio ir kitų autorių 
darbai, vaizduojantys Kau
no HES statybą ir jos apy
linkės, V. Paršino graviū
ros, skirtos Klaipėdos žve
jams. Be to, L, Surgailio 
paveikslas — Petro Cvirkos 
susitikimas su baltarusių 
poetu Janka Kupala, J. 
Vienožinskio — T. Tilvyčio 
portretas, P. Stausko — 
Lazdynų Pelėdos portretas. 
Taip pat išstatyti liaudies 
menininkų A. Puškoriaus, 
P. Kalendos, J. Laurinkaus, 
V. Nikšcs ir kitų kūriniai.

Į muziejaus atidarymo iš-

Vėliausia Rojaus Mizaros
1960 m. Vilniuje Valsty

binė Grožinės literatūros 
leidykla išleido Rojaus 
Mizaros atsiminimus — 
“žvilgsnis į praeitį.”; Tai 
didelė knyga, 334 puslapių, 
gražiai ir ant gero popie
riaus atspausdinta su kele
tu autoriaus ir eilės veikėjų 
fotografijų.

Esu perskaitęs pusėtinai 
daug atsiminimų, žinoma, 
jų dauguma buvo kitomis 
kalbomis. Daugelį jų ati
džiai skaičiau, nemažai pa
simokiau, bet buvo ir to
kių, kurie iš pat pradžių 
“atšaldė.” Atšaldė todėl, 
kad jų autoriai pasakojo 
tai, kas neįtikina. Kai ku
rie pasirodė nuo pat jaunų 
dienų “dideliais kovotojais,” 
kiti dar vaikais būdami į 
gyvenimą žiūrėjo suaugusių 
akimis, akimis ne jų kūdi
kystės gadynės, bet dabar
tinės.

Mizaros atsiminimuose to 
nėra. Jis pasakoja atvirai 
ir nuoširdžiai. Mano supra
timu, kai kur net ir per
daug kukliai, nepakanka
mai įvertindamas savo dar
bo, savo kūrinių svarbą. Su 
idizara jau nuo seniai esa
me pažįstami. Jo praeities 
takai ir keleliai yra žinomi. 
Tad jo atsiminimus perskai
čiau su dideliu dėmesiu. 
Manau, kad tai ir kiti pa
darys.

. Skaitydamas R. Mizaros 
atsiminimus., jauti kaip vys
tėsi ir organizavosi pažan
gus lietuvių judėjimas, kar
tu jauti, kaip patsai atsi
minimų autorius augo.

R. Mizara yra parašęs 
daug apysakų. Svarbiausi 
jo charakteriai yra imami 
Lietuvoje, kur jie augo, ko
kias svajones turėjo apie 
JAV, ir ką jie rado Ame
rikoje. Šį kartą Rojus pa
sakojo apie save.

Jis gimė pietinėje Lietu
vos dalyje—Dzūkijoje. Vie
tos žemdirbiai gyveno var
gingai. Žemė prasta, smė
lis ir smėlis. Rojui, kad pa
gelbėti tėvui auklėti didelę

Lietuvos
kilmes atvyko kaimyninių 
žemės ūkio artelių kolūkie
čiai ir svečiai iš Vilniaus 
Jų tarpe tauraganiškis poe
tas Teofilis Tilvytis, Lietu
vos TSR dailininkų sąjun
gos valdybos pirmininkas 
grafikas J. Kuzmin skis, 
dailininkų sąjungos valdy
bos sekretorius skulptorius 
K. Bogdanas, tapytojai L 
Trečiokaitė - Žebenkienė, L. 
Katinas, L. Surgailis, Vil
niaus Valstybinio dailės 
m u z i e jaus direktorius P. 
Gudynas ir kiti svečiai.

“TARYBŲ LIETUVOS 
INDUSTRIALIZAVIMAS”

VILNIUS. Ekonomikos 
mokslų kandidato K. Meš
kausko paruoštą leidinį — 
“Tarybų Lietuvos industri
alizavimas,” skirtą Tarybų 
Lietuvos d v i d ešimtmečiui, 
išleido Valstybinė Politinės 
ir mokslinės literatūros lei
dykla.

Knygoje nagrinėjama, 
kaip Lietuvos liaudis, Ko
munistų partijos vadovau
jama ir Tarybų Sąjungos 
broliškų respublikų padeda
ma, įvykdė respublikoje di
džius pertvarkymus, likvi
davo paveldėtą iš buržuazi
nių laikų ekonominį krašto 
atsilikimą. Leidinyje nu
šviečiamas pramonės vysty
masis ikitarybiniais metais. 
Didesnioji veikalo dalis 
skirta industria 1 i z a v i m o 
klausimams Tarybų val
džios Lietuvoje laikotarpiu.

šeimą, nuo jaunų dienų te
ko uždarbiauti. NetOlokai 
buvo didelis Makniūnų dva
ras, kuris valdė apie 2,000 
hektarų žemės,—turėjo net 
keletą palivarkų, žodžiu, 
Makniūnų dvaras buvo kaip 
diktas voras tarp mažyčių 
vabaliukų. Rojus rašo:

“Makniūnų dvaro kume
čių, bernų ir mergų nelai
mė buvo ta, kad gyveno 
tamsoje, neorganizuoti, kad 
nebuvo gal net girdėję apie 
streiką.” Ir autorius pride
da: “Aš taipgi tuo atžvil
giu buvau tamsus, negalė
jau jiems nįeko patarti, pa
dėti” (pusi. 25).

Bet Rojus siekė mokslo, 
apšvietos, tų įrankių, kurių 
pagalba galėtų pažinti pa
saulį, suprasti žmonijos rei
kalus ir todėl net tame pa
čiame dvare mokėsi pas pa
nelę Mariją, o vėliau jau 
patsai kitų vaikus mokė.

Mizara Amerikoje
1913 metais R. Mizara at

vyko į Jungtines Valstijas, 
į Nashua, N. H., miestą. 
Tai buvo sunkūs laikai — 
siautėjo nedarbas. Su pa
galba kitų žmonių gavo fab
rike sunkų darbą. Gyveno 
pas savo giminaitį, kuris 
turėjo keturių kambarių 
butą, o jame sutilpo trylika 
žmonių.

Rojus dar Lietuvoje no
rėjo išmokti spaustuvinin
ko darbo. Amerikoje jis 
pasiekė savo. Jam teko 
dirbai spaustuvininku, vė
liau linotipininku “Keleivy
je,” “Kovoje,” “Amerikos 
Lietuvyje”,' “Ateityje” ir 
“Laisvėje.”

1920 metų pradžioje pra
dėjo dirbti “Laisvės” re
dakcijoje, kurioje visą lai-' 
ką ir dirbo su. trumpomis 
išimtimis, kada buvo “pa
skolintas” Argentinai ir 
čikagiškei “Vilniai.”

Dirbant mūsų redakcijo
se, kartu tenka dirbti ir or
ganizacinius darbus, taipgi 
atlikti kalbėtojų uždavi
nius. Mizara ir čia pasa
koja apie tuos sunkumus,

TIRIAMA KAUNO 
JŪROS FAUNA

Kaunas. — Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Zoolo
gijos ir parazitologijos ins
tituto kompleksinė moksli
nė ekspedicija tiria Kauno 
jūros fauną,, jos tolesnio 
vystymosi perspektyvas.

Ekspedicija nustatė van
dens masių judėjimą, van
dens temperatūrą įvairia
me gylyje, ištyrė susidaran
čio dumblo savybes ir mine
ralizaciją, dugno žuvų pa
šarinę bazę, nerštavietes.

Pagal ekspedicijos reko
mendacijas Kauno žuvinin
kystės ūkis į naująją jūrą 
jau įleido kelioliką tūkstan
čių karšių, sterkų ir stintų.

NAUJIEJI ELEKTROS 
SUVIRINIMO 
ĮRENGIMAI

Vilnius.—Elektros suviri
nimo įrengimų gamykloje 
surinkti pirmieji naujų 
elektros suvirinimo trans
formatorių “TSD-500-1” ir 
“TSD-1000-4” pavyzdžiai.

Naujieji transformato
riai nuo šiuo metu išleidžia
mų tokio pat tipo suvirini
mo įreigimų skiriasi tik 
tuo, kad jų apvijos paga
mintos iš aliuminio.

Įmonė išleido pirmuosius 
šalyje seleninius suvirinimo 
lygintuvus “VVS-300-3”. 
Palyginti su šiuo metu čia 
gaminamais sukamaisiais 
keitikliais, seleniniai lygin
tuvai pasižymi geresnėmis 
suvirinimo savybėm i s ir 
yra 200 kilogramų lengves
ni. < 

keblumus, kuriuos vado
vaujantis draugas turi nu
galėti pirmiau, negu jis į 
viršūnes patenka. Nei ra
šytojas, nei kalbėtojas, nei 
organizacijų veikėjas be 
pastangų, be noro, be rū
pesčių to nepasiekia. Štai 
autorius ir pasako, kaip jis 
pradėjo prakalbas sakyti:

“Sakyti kalbas — geras 
dalykas — galvojau, bet ar 
aš esu tam pakankamai iš
prusęs, ar turiu užtenka
mai gerą žinių bagažą, ku
rį, važiuodamas iš miesto į 
miestą kalbėtojas vežasi?” 

Ir Rojus, kuris dabar yra 
vienas iš geriausių kalbėto
jų, pasako, kaip, pradžioje 
sunku buvo prakalbas saky
ti. Prakalbos, nors kitų jau 
ir giriamos, bet patsai kal
bėtojas jautė, kad dar nevy
kusios. Jis rašo:

“Savikritiškai save ver
tindamas, savo kalbose su
radau daug trūkumų, pa
einančių ne tik iš neprity
rimo kalbėti, bet ir iš to, 
kad mažai žinių turėjau. 
Vadinasi, nusprendžiau, 
kad reikia daugiau gerų 
knygų skaityti, akyliau 
spaudą sekti, geriau pažin
ti pačią šalį, kurioje gyve
nu, kur dirbu ir dirbsiu” 
(imsi. 191).

Rojus turėjo pasisekimo 
ir noro meno srityje. ■ Jis 
jau, net Niujorko Metropo
litan operos pried i n i ame 
chore dalyvavo, • bet kiti 
darbai paimdami laiką jį 
atvedė prie išvados, kad 
visur neturės • pasisekimo, 
Jis pasirinko darbininkiško 
rašytojo, žurnalisto ir or
ganizacinio veikėjo sritį.

Mizara, kaip ir kiti liau
dies veikėjai, pasirinko 
sunkų, mažai apmokamą, 
bet garbingą visuomeninį 
kelią. Kelią, kuris veda 
žmoniją į laimingą ateitį.

Organizacijų ir spaudos 
istorija

Skaitydamas Mizaros at
siminimus kartu skaitai ir 
suglaustą ’ Amerikos lietu-

Nauji elektroj suvirink 
mo įrengimai įgalins įmo
nės kolektyvą sutaupyti 
šimtus tonų metalo.

“DALIA” ANT ŽVEL- 
GAIČIO KALNO

Žagarė. — Sekmadienio 
vidurdienį iš Žagarės į 
Žvelgaičio kalną kelius už
tvindė automašinos, moto
ciklai, dviračiai, pėstieji. 
Gerokai prieš prasidėsiant 
spektakliui, vietas užėmė 
tūkstančiai kolūkiečių, dar
bininkų, tarnautojų, svečiai 
iš Latvijos ir kitų mūsų 
respublikos rajonų. Diri
gentės Margaritos Dvario
naitės lazdelės mostu prasi
dėjo LTSR Valstybinio aka
deminio operos ir baleto te
atro B. Dvariono operos 
“Dalios” spektaklis. Pagal 
J. Mackonio libretą daug 
įvykių vyksta čia ant Žvel
gaičio kalno.

Didžiulio pasisekimo su
silaukė solistai,, respublikos 
nusipelnę artistai E. Saule- 
vičiūtė, K. Gutauskas, J. 
Stasiūnas, R. Siparis, solis
tas A. Kučingis ir kiti.

Tarybų Lietuvos dvide
šimtmečio garb e i LTSR 
V alstybinio akade m i n i o 
operos ir baleto teatro ko
lektyvas su Klovos opera 
“Pilėnai” aplankys Utenos, 
Biržų, Kaišiadorių rajonus.

APARATŪRA Iš 
VENGRIJOS

.. Kaunas. — Prieš kurį lai
ką Kauno Politechnikos in
stituto Mechanikos fakul- 

knyga "Žvilgsnis Į praeitį
vių istoriją. Čia randi ka
da ir prie kokių sąlygų kū
rėsi organizacijos. Lietuvių 
Literatūros Draugija, Lie
tuvių Afbterų Prbgresyvis 
Susivienijimas, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas, 
Lietuvių Meno Sąjunga, 
“Laisvės” ir “Vilnies” 
spaudos bendrovės, vaikų 
“Ateities žiedas’-, kaip or
ganizavosi mokyklėlės, ko
ki komitetai sutverti Lietu
vos žmonių pagalbai, trum
pa istorija JAV Lietuvių 
Suvažiavimų po fašistų 19- 
26 metų perversmo, laike 
Antrojo pasaulinio karo ir 
po jo.

Kiekvienas posūkis, įvy
kis JAV lietuvių gyvenime 
yra autoriaus atžymėtas. .

Biografinės žinios
Skaitydamas R. Mizaros 

atsiminimus randi plačių 
biografinių informacijų a- 
pie veikėjus, su kuriais 
jam teko kartu veikti, o 
kai prie kai kurių kapo ir 
atsisveikinimo kalbas saky
ti. Daugiausiai biografinių 
žinių pateikia apie Kazį 
Giedrį, R. židžiūną, Z. Ba
rysą, Miką Petrauską, Vin
cą Čibirą-Paukštį, Stasį 
Jasilionį, Vincų Kapsuką 
ir kitus.

Ypatingai svarbių žinių 
pateikia apie Kapsuko vei
klą Amerikoje, jo sveikatą 
ir paskutines jo gyvenimo 
dienas Maskvoje.

Mizara —• rašytojas
Rojus Mizara yra ne vien 

liaudies veikėjas, bet vie
nas iš daugiausia davusių 
mūsų rašytojų. Kai kurios 
jo knygos jau yra išverstos 
ir į kitas kalbas.

Jis, parašė septynis stam
bius romanus— apysakas: 
“Sliakerį”, “Pcįvilą 
“Mortos Vilkienės 
są”, “Bęrnardo 
klaidą”, “Kelias į 
ir" “Algio Luinbio 
kius”. .

Greta jų v parašė stam-

Jurką”, 
divor- 

Gavelio 
Laimę” 

. nuoty-

te t o * automobilių. katedra 
gavo iš Vengrijos įdomią 
aparatūrą, šios aparatūros 
pagalba galima gauti visas 
reikalingas žinias apie va
riklio galingumą, sutriki
mus darbe ir pan. Visi rei
kalingi duomenys atsispin
di specialiame * aparatūros 
ekrane.

KELEIVIŲ PATOGUMAI
ZARASAI. Rajono ke

liais pradėjo kursuoti nau
jutėlis “Volgos” taksi. Jos 
nėra vienintelė naujovė ge
rinant susisiekimą žydrųjų 
ežerų krašte. N eseniai 
autobusai ėmė k u r- 
suoti keliomis naujomis li
nijomis, kurios sujungė Za
rasus su Dūkštu, Ignalina, 
Dysna, ir kitomis vietovė

LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOS TARYBOS III SESIJA

Nuotraukoje: grupė respublikos Aukščiausios Tarybos 
deputatų (iš kairės į dešinę) Ignalinos rajono “Tarybinio 
artojo“ kolūkio pirmininkas Bronius Černiauskas, Pandėlio 
rajono “Suvainiškiu“ kolūkio agronome Valerija Šaparnytė. 
Kupiškio rajono “Vedrupio“ kolūkio pirmininkas Teofilis 
Jakubėnas, Klaipėdos rajono “Gegužės Pirmosios“ kolūkio 
karvių melžėja Stasė Gudienė ir to paties rajono “Girininkų“ 
kolūkio pirmininkas Juozas žilius.

bius veikalus: “Sovietų Są
junga penkioliktais metais 
>—1917-1932”, “Argentina 
ir ten gyvenantieji lietu
viai”, “Kas tie keturi su
šaudyti komunistai”, “Jau
nuolių švyturėlis”, “Žvilgs
nis į praeitį”, parašė visą 
eilę brošiūrų ir teatralinių 
veikalų, pjesių.

Man einant LLD Centro 
Komiteto sekretoriaus pa
reigas Rojus ne kartą mus 
išgelbėjo iš bėdos. Būdavo 
jau reikia ruošti LLD na
riams knygą, o mes dar ne
turime jokio rankraščio. 
Kreipdavomės prie Rojaus 
ir jis mus išgelbėdavo, pa
teikdamas rankraštį. Ketu
ris jo veikalus išleido Lie
tuvių Literatūros Draugi
ja, man sekretoriaujant, 
kuriuos skaičiau rankraš
tyje, rūpinausi jų pagami
nimu ir patsai išsiuntinė
jau kuopoms. Tai buvo: 
“Sovietų Sąjunga penkio
liktais metais — 1917-19- 
32”, “Povilas Jurka”, “Ū- 
kanos” ir “Bernardo Gave- 
lio Klaida”.

Rojus savo atsiminimuo
se rašo. ‘ 
rašytojas, 
siu, temų, siužetų, intrigų 
bei fabulų niekad nepri
stigdavau, 
rėjau ir tebeturiu pilną 
galvą” (pusi. 323).

Rojus daug davė ir dar 
linkime jam sveikatos, kad 
galėtų daugiau duoti. Ypa
tybė su Mizara ta, kad jis 
dirbdamas tam tikru mo
mentu visuomeninį darbą, 
tuo pat kartu paruošia ir 
literatūrinį kūrinį.

1959 m. lankėsi Lietuvo
je, ten pasakė nemaža pra
kalbų, turėjo šimtus susi tie
kimų ir pasitarimų, pla
čiai važinėjo, daug rašė j 
“Laisvę” ir tuo pat kartu 
baigė paruošti stambų atsi
minimų veikalą “Žvilgsnis 
į praeitį”.

1931-1932 metais apsi
lankė Tarybų. Sąjungoje, o 
parvykęs parašė' stambų 

Nesu joks didelis 
bet, prisipažin-

Jų visumet tu-

mis. Dabar rajone nėra 
apylinkės, į kurią neatvyk
tų autobusai.-'

Artimiausiu metu Zara
suose bus atidarytas auto
mobilių bei motociklų išsi- 
nuomojimo punktas.

, ■ —.r

PANEVĖŽYJE baigti 
statyti nauji pašto rūmai. 
Pernai panevėžiečiai gavo 
6,500 kvadratinių metrų 
gyvenamojo ploto naujuose 
namuose. Šiemet Panevė
žyje statomas naujas 7,000 
vietų sporto stadionas.

MAŽEIKIUOSE atidary
tas liaudies kultūros uni
versitetas. Jame mokytis 
pareiškė norą apie 100 
klausytojų. Pradėtos pa
skaitos.

veikalą “Tarybų Sąjunga 
penkioliktais metais ...”, 
kuris tais laikais buvo tik
ras šaltinis, informacijų a-! įr geriausi vaistai, ir mais

tas, ir procedūros... Ir, 
svarbiausia, visa tai nemo
kamai.

Šiuo metu Rokiškio ligo
ninėje dirba 40 žmonių. 
Čia veikia chirurginis, vi
daus ligų, ginekologinis, 
vaikų ir infekcinių. ligų 
skyriai. Visi — ir ligoninės 
personalas, ir ligoniai myli 
ir gerbia senąją medicinos 
seserį B. Brazulytę. Dauge
liui žinomi jos nuopelnai 
išsaugant ligoninės turtą 
Didžiojo Tėvynės karo me
tais, jos atidumas ligo
niams, meilė savo darbui. 
Barbora Brazulytė apdova
nota “Raudonosios žvaigž
dės ordinu ir medaliu “Už 
darbą Didžiajame Tėvynės 
kare 1941-1945 m.m.”

— Per anksti pasenau, 
— šypsosi medicinos sesuo. 
— Tokiais laikais tik gy; 
venk ir gyvenk.

pie darbo žmonių valstybę.
1927-1928 mm. Rojus bu

vo “paskolintas” argenti- 
niečiams, nes ten daug lie
tuvių subėgo po smetonin- 
kų perversmo Lietuvoje. 
Jis padėjo sutvarkyti orga
nizacijų reikalus, ant tvir
tų kojų pastatė “Rytojų” 
ir parašė knygą “Argenti
na ir ten gyvenanti lietu
viai”.

Mizara per 18-ka metų 
buvo LDS prezidentu, tuo 
reikalu parašė daug straip
snių ir davė brošiūrą “Už 
darbininkišką savišalpą”.

Prireikė jaunuoliams va
dovėlio ir Rojus tuojau pa
ruošė “Jaunuolių Švyturė
lį”, kuris tais laikais labai 
daug pasitarnavo lietuvių 
kalbai vaikus mokyti.

Įvyko “stebuklas” Malde- 
ne, Mass., miestelyje. Ro
jus pagamino brošiūraitę 
“Ar stebuklai pagydo”.

1926 m. Lietuvoje fašis
tai nuvertė liaudies išrink
tą valdžią, sušaudė keturis 
kovotojus ir R. Mizara da
vė: “Kas tie sušaudyti ke
turi komunistai?” Reikėjo 
įtraukti JAV lietuvius į 
pagalbą Lietuvos žmonėms 
kovoje už laisvę, už pasi- 
liuosavimą iš smetoninkų 
jungo ir vėl Rojus pagami
no brošiūrą “Lietuvos Lais
vės draugai ir jos prie
šai”.

Pritrūko mūsų scenai vei
kalų, pjesių, Mizara rašo 
ir dramas, komedijas. Jis 
patsai moko ir pats daly
vauja vaidinime. -

Štai koks Rojus Mizara, 
kaip veikėjas ir rašytojas. 
Ir štai, kodėl jam niekados 
temų netrūko ir netrūksta, 
nes tos temos viena po kit.os 
gema pačiame gyvenime, 
darbe, veikime.

D. M. šolomskds

4 p.^ Laisve (Liberty)— An trad., liepos (July) 5, 1960

Mūsų sesute...
Garbingą darbą respub

likos ligoninėse, poliklini
kose ir ambulatorijose dir
ba tūkstančiai gydytojų, 
medicinos seserų. Ir bene 
pati seniausia didelėje me
dikų šeimoje yra Rokiškio 
rajoninės ligoninės medici
nos sesuo Barbora Brazu- 
lytė. Jai jau septyniasde
šimt septyneri metai.

Nedaugelis prisi mena 
1914 metus. O Brazulytei 
tie metai buvo darbo ligo
ninėje pradžia.

— Aš pergyvenau du di
džiausius ir baisiausius ka
rus, — pasakoja ji.—Slau
giau šimtus sužeistųjų. 
Daug metų praėjo, tačiau 
šiurpūs karo vaizdai ir da
bar stovi mano akyse ... 
Buvo laikai, kai tvarsčiam 
vietoje marlės ir vatos 
mums tekdavo naudoti dro
bę ir pakulas.

B. Brazulytė su karčia’ 
ironija prisimena buržua
zinės Lietuvos laikus, kaf 
susirgti darbo žmogui sun
kia liga reiškė netekti viso 
turto.

— Už viską' reikėjo mo
kėti, — kalba medicinos 
sesuo.— Už lovą — keturi 
litai per parą, už tvarstį— 
litas, už paprastą apendi
cito operaciją — 50 litų... 
O iš kur juos, tuos litus, 
paimsi, jeigu ir sveikas 
darbo žmogus sunkiai ga
lus su galais sudurdavo?

Kai mes paprašėme B. 
Brazulytę palyginti anuos
laikus su šiandien, moteris 
susijaudino:

— Ką čia lyginti! Skir
tumas toks pats, kaip tarp 
dangaus ir žemės. Bepigu 
dabar gulėti ligoninėje: tau

Nuotraukoje: Barbora Bra- 
zulyte.

Maskva. — Prie Mask
vos, 400 mylių atstoję nuo 
jūros, bus marių vandens 
ežeras. Gėlą vandenį su^' 
maišys su šaltinių minerali
niu vandeniu ir gausis ma
rių vanduo.



San Francisco, Cal.
' MŪSŲ KOLONIJOS Ičial ir oregoniečiai dalyva- 

VEIKLA i vo mūsų parengime birže-
Birželio mėnesio pra-

džioje gavom progą daly- APIE MŪSŲ DRAUGUS 
vauti Oaklando L L D kuo
pos susirinkime, teko gir- 
dėti svarstant organizaci-j 
jos reikalus. Išrinkta de-; 
legate dalyvauti L L D ir į 
LDS seimuose Philadelphi-' 
joje. Kadangi d. Sonia Ka- į 
rosienė pasirengus vykti į j 
Lietuvą kaip turistė, ta: 
proga sustos pakelėje ir da- ■ 
lyvaus seimuose, vėliau 
vyks skersai Atlantą į Lie-■ 
tuvą. Kad jos žygis būtų!
įžymesnis, LLD kuopa įda-' 
vė $10 seimui pasveikinti,! 
taipgi nupirkti dovanėlę i 
Lietuvos v a i k u č i ams ir j 
įteikti atminčiai nuo kali-! 
forniečių lietuvių.

Oaklando ir San Leandro I 
įcp. nariai laiko susirin-!

, kimus kiekvieną mėnesį ir 
stFgabiai juos tvarko.

Susirinkimas įvyko pas!
draugus Lapėmis, ir ka-' _ . _ . _
dangi tuo pačiu laiku pa- j veik kas mėnuo parengimai 
sitalke d. Jurgio Lapenoj ir per kiekvieną parengi- 
gimtadienis, tai draugės mą vyksta vienas ar kele- 
moterys parūpino gražų!tas gimtadienių. Birželio 
gimtadienio tortą dėl ge
resnio atžymėjimo. Visi 
sūdai navom linksnio gim
tadienio dėl Jurgučio, ir vi
si sykiu užbaigė m susirin
kimą linksmai prie užkan
džiu.

Magdutė ir Zigmas Mo- 
zūraičiai buvo išvykę sve
čiuotis į New Yorko apy
linkę, bet sugrįžo atagl, nes 
d-gei Mozūraitienei rūpėjo 
atlikti kuopos užduotis. Ji 
yra gabi ir sumani užrašų 
raštininkė, ji jau darbuoja
si per keletą metų, ir visi 
įįfcA?pos nariai gėrėjosi jos 
užrašais ir kitu triūsu.

SAN FRANCISCO 
LLD KUOPOS VEIKLA

Sanfranciskiečiai, Suži-, PASTABOS 
noję, kad d. Karosienė da- [ 
lyvaus Philadelphijos sei-! Pas mus per kurį laiką, 
muose, o iš savo kuopos ne- yra gražus paprotys iš 
turėdami kuo nusiųsti de- draugų ir draugių pusės, 
legato, įdavė jai įgalioji- kurių pripuola tą mėnešį 
mą atstovauti ir San Fran- gimtadienis, 
cisco kuopas. Taipgi įtei- rengimą 
kė auką dėl LLD seimo, keti tos dienos lėšas, 
prisidėjo su auka $50 dėl ma, tai yra jų nuoširdus 
nupirkimo dovanų Lietuvos; pasiaukojimas dėl, organi- 
vaikučiams. LLD kp. ne- zacijos gerovės, ir kuopoms 
pamiršo paaukoti ir Kana- lieka gražaus pelno. Tik 

de- man atrodo, kad mūsų
I draugai ar draugės turėtų 

Iš San Francisco išvyks- suprasti, jog tai yra laisvos 
ta į Lietuvą kaip turistė ir [valios dalykas, nėra jokios 
d. M a r y tė Baltulionytė.! prievartos. Jeigu žmonės 
Linkime Marytei ir Soniai nori ir jiems gyvenimo są- 
linksmos ir laimingos ke-1 lygos leidžia, labai geras 
lionės. , pasiaukojimas dėl kuopos
^SVEČIAI IŠ KOLONIJŲ į gerovės Bet kuriems nėra

Y 'galima, kad jie nelaikytų 
Netolimoj praeityj čia | to už blogą ar užsigautų dėl 

lankėsi keletas malonių to, kad jie negali, 
svečių ir viešnių iš gana 
tolimų kolonijų, su kuriais 
buvo malonu pasimatyti ir 
pasikalbėti.

Iš Gardner, Mass., lankė
si George ir Olga Pruns- 
kiai ir iš Rochester, N. Y., 
Katriutė (Keidi) Žemai
tienė. Visi yra senos pa
žinties su Kani ir Aleku 
Mugianiais ir daugeliu ki
tų oklandiečių. Pabuvę ke
letą dienų išvyko aplankyti 
kitus Kalifornijos miestus 
ir gamtinius įvairumus.

Vėlesniu laiku svečiuoja
si detroit iečiai William 
Measel ir jo žmona Violet 
pas savo sesutę Salomėją 
Smalienę, Alameda, Calif. 
Violet yra tikra Smalienės 
sęsuo.

Pas savo žentą lankėsi d. 
Nellie Valaitienė -ir jos mo
tina Veronika Ulskienė iš 
Oregon City apylinkės. Tik
rai buvo malonu su visais 
pasikalbėti, nes detroitie-

Jonas Rados iš Yucaipa, 
.___ išbuvęs ligoninėj
i virš šešis mėnesius, kiek 
| pradėjo jaustis geriau su 
'sveikata ir pasiryžo važiuo- 
. ti namo iš San Francisco, 
i Kelionė S. P. geležinkeliu. 
I Ligonis vos atvykęs į Los 
i Angeles buvo sunkiai su- 
i sirgęs, turėjo šauktis pas 
[draugus pagalbos, kad kas 
automobiliu parvežtų į Yu
caipa. Jo gyvenimo drau- 

|gė Marytė labai susirūpi- 
[nus su ligoniu. Augustas
■ Baronas seniai vargsta su 
[ širdies negalavimais, žada 
pasiduoti operacijai.

Juozas Jankauskas iš 
Hayworth irgi silpnai lai
kosi su sveikata. Jį vargi-

■ na širdies liga.
APIE PRAMOGAS

Mūsų kolonijoj įvyksta

I tas gimtadienių.
19 d. įvyko draugų Ma- 

: čiulių vasarnamyj labai 
skaitlingas ir pagirtinas 
parengimas. Dalyvavo daug 

[kitų kolonijų svečių. Ka- 
! dangi buvo “Fathers day,” 
i tai susidarė net dviguba 
pramoga. Taipgi buvo Ma
rytės Baltulionytės gimta- 

: dienis, tai ji, būdama 
linksma, apmokėjo paren
gimo išlaidas. Tai didžiai 
ačiū tokiems geradėjams 
už jų dosnumą. Ir gyvuok 
sveikutė, Maryte!

Taipgi didžiai ačiū darbš
tiems darbiniu kams ir per maža, "tad jie* laiko kar- 
rlvnnn'amo lYinfoi'imo virz iii '_  ...draugėms moterims už jų 
pastangas ir dd. Mačiu
liams už vietą dėl paren- 

I gimo.
suži-!

užbaigus pa- 
prisižadėti atmo- 

Žino-

dos “Liaudies balsui”

“Tėvynėj,”
Skaičiau SLA organe 

kad koks tai 
komitetas rengia protestą 
prieš rusus, kad būk jie už
grobę ir pavergę Latviją, 
Estoniją ir Lietuvą. Pro
testas toks: įvyks net tre
jos paaukštintos bažnyčiose 
pamaldos! Paskiau bus ko
kia ten demonstracija sve
tainėje, ir tada kad jau 
duos, tai duos rusams vel
nių! Tikrai juokinga, kad 
dar dvidešimtam šimtmety] 
yra tokių kvailių, kurie ne- 
sigėdjia žmones kvailinti. 
Vyrai su ūsais ir barzdo
mis, o dar bando įtikinti 
žmones, kad maldos pasuks 
pasaulio progresą atgal ke
lis šimtus metų. Tai be
gėdiškas žmonių mulkini
mas ir aklas religijos palai
kymas tarpe SLA narių. 
Keista, kad nesigėdija laik
raštyje skelbti tokios nesą
monės.

San Francisco mieste 
naują bolininkų stadijoną, 
pavadino “Kandelstik Par
ku.” Parkas turi virš 45,- 
000 sėdynių ir kainavo ke
letą milijonų, dolerių pasta
tyti ir įrengti/ Bet bolės 
patriotai džiaugiasi, kad 
dabar miestas pažengė pir
myn, nes senasis stadijonas 
turėjo tik 23,000 sėdynių, 
tai buvęs per mažas. Par
kas pradėtas naudoti šių 
metų balandžio mėn., bet 
nuo aitdarymo žaislų jau 7 
žmonės mirė nuo širdies 
atakos. Atrodo, kad žmo
nės ne tik eikvojo pinigus, 
eidami į bolininkų daržą, 
bet taipgi žiopsotojai taip 
susijaudina, kad net savo 
gyvastį praranda. Kita, 
toj miesto dalyj gatvės taip 
užsikemša, kad darbinin
kai, grįždami iš darbo, tu
ri laukti busų per . valan
das, nes visi būna užpildy
ti.

Prašyčiau atkreipti dė
mesį: kurie vyksite į vaka- 
cijas, kad liepos 24 d. su- 
grįžtumėt atgal, nes bus 
šaunus parengimas draugų 
Mozūraičių sodyboj, 94-toj 
Avenėj. Alvinas

“Tėvynės balsf)” redakci
ja gavo iš Anglijoje gyve
nančios tautietės M. B. 
laišką, kuriame prašo su
pažindinti su katalikų baž
nyčios padėtimi Lietuvoje. 
Mūsų korespondentas krei
pėsi į Religinių kultų rei
kalams tvarkytį prie LTSR 
Ministrų Tarybos įgalioti
nį Justą Rugienių, kuris 
mielai sutiko atsakyti į pa
teiktus klausimus.

Kalbėdamas apie jo vado
vaujamą įstaigą, J. Rugie
nius pareiškė:

—Religinių kultų įgalio
tinio uždavinys — palaiky
ti ryšį tarp valstybės ir 
bažnyčios. Mūsų įstaiga yra 
toji grandis, kuri palaiko 
kontaktą tarp valstybės ir 
bažnyčios, tačiau tik tais 
klausimais, kur bažnyti
nėms organizacijoms reika
linga valstybinė parama, 
nesikišant į bažnyčios vidu
jinę kanoninę veiklą.

Trumpai noriu priminti, 
kad Tarybų Lietuvoje, kaip 
ir visoje Tarybų Sąjungo
je, įgyvendinta tikra sąži
nės laisvė. LTSR Konsti
tucijos 96 str. sakoma: 
“Piliečių sąžinės laisvei už
tikrinti Lietuvos Tarybų 
Socialistinėje Respublikoje 
bažnyčia atskirta nuo vals
tybės ir mokykla nuo baž
nyčios. Religinių kultų at
likimo laisvė ir antireligi
nės propagandos laisvė pri- 
pažį s t a m a visiems pilie
čiams?’ Kiekvienas Tary
bų Lietuvos pilietis gali iš
pažinti kokią nori religiją 
arba būti netikinčiu. Ta
rybų Lietuvoje tikintieji ir 
netikintieji' .turi vienodas 
teises. ' Baudžiamasis ko
deksas numato baudžiamą-* 
ją atsakomybę tiems asme* 
nims, kurie kliudytų atliki
nėti religines apeigas.

Valstybė paliko religi
nėms organizacijoms ir 
dvasininkams' tik religinio 
kulto funkcijas. Visos ki
tos funkcijos, kuriomis 
dvasininkija naudojosi 
anksčiau ir naudojasi da
bar kapitalistiniuose kraš
tuose, jkaip tai: bažnytinių 
turtų Valdymas, vaikų 
“auklėjimas,” labdar y b ė, 
yra perduota į valstybės, 
profsąjungų ir kitų orga
nizacijų rankas.

O visa, kas liečia grynai 
bažnytinius reikalus, tvar
ko patys dvasininkai. Apie 
Tarybų Lietuvos dvasinin
kijos savistovumą galima 
spręsti nors ir iš tokio fak
to: 1959 m. Kauno arkivys
kupijos ir Vilkaviškio vys
kupijos valdytojas kan. J. 
Stankevičius, susitaręs su 
Vatikanu, išsiuntė studi
juoti Italijon į Vatikano 
universitetą kun. V. Butkų 
ir kun. R. Kriščiūną. Šie 
kunigai yra išlaikomi Kau
no arkivyskupijos kurijos.

—Ar sumažėja Lietuvoje 
Tarybų valdžios metais ka
talikų parapijų, vyskupų ir 
bažnyčių skaičius? .

—-Tarybų valdžios metais 
Lietuvoje nesumažėjo nei 
parapijų, nei vyskupų skai
čius.
mažėjo
Vyskupas Maželis pasikal
bėjime su “Laisvės” redak
toriumi Ė. Mizara pareiš
kė: ...Lietuvos didmiesčiuo
se, kaip Vilnioje ir Kaune,

Plymouth, Pa.
Nelaimių, susižeidimų ir 

užmušimų vyksta ne tik 
angliakasyklose, fabrikuo
se, bet ir farmose. Kaip 
štai atsitiko F. Miknevi
čiui, mano parapi jonui, 
p u n c k e 1 iokui, “Laisvės” 
skaitytojui, kuris turi far- 
mukę apie 20 akrų žemės. 
F. Miknevičius yra nebe j au
nas žmogus — jau arti 80 
metų amžiaus, ir abu su 
žmona gauna pensiją, ta
čiau pensija, kaip jie sako, 

vę ir kelis tuzinus vištų, 
daro sūrius, parduoda pie
niškus produktus ir kiau
šinius, ir tokiu būdu, kaip 
jie sako, pragyvenimą pa
sidaro neblogą. Bet man 
atrodo, tų metų žmogui to 
darbo per daug ir per sun
kus. Bet ne Miknevičiui, 
jam joks darbas ne per sun
kus; jis eina, bėga, dirba 
ir dirba. . Jis sako: Aš pa
pratęs dirbti nuo mažo vai
ko, aš noriu ilgiau gyven
ti, todėl ir dirbu. Bet ne
žinau, ar dėl senatvės ar 
dėl persidirbimo mano ge
ras punckeliokas susirgo 
taip, kad jo žmona turėjo 
nuvežti pas gydytoją. Gy
dytojas, ištyręs jo ligą, pri
skyrė vaistų, ir už apie po
ros savaičių jis jau daug 
geriau jautėsi ir džiaugėsi, 
kad ir vėl galės dirbinėti, o 
pavasrį tų darbų ir darbe
lių yra labai daug. Jis išė
jo karvę parsivesti iš ga
nyklos, nes jau vakaras. 
Jam bevedant karvę pro 
pririštą šunį, tas kad jau 
šoko lodamas ant karvės, o 
karvė, išsiganduš, smarkiai 
metėsi į šalia jos einantį 
draugą Miknevičių ir jį 
taip pritrenkė ant kietos 
žemės, kad jis negreit pa
sikelti galėjo. Tik šiaip 
taip į s tūbą įrėpliojo, o be 
žmonos pagalbos ant sofos 
atsigulti jau negalėjo. Ta
po pašauktas ligonvežimis 
ir nuvežtas į ligoninę. Li
goninėje Ex-ray parodė, 
kad dešiniosios rankos iš 
peties kaulai iš vietos išsi
narinę, visas šonas ir de
šinioji koja taip sumušta, 
kad beveik visiškai vaikš
čioti nebegali..

Drg. Miknevičius labai 
lėtai sveiksta ir vargiai 
šią vasarą galės dirbti. Bet 
man rodos, kad draugams 
Miknevičiams per daug rū
pintis nereikėtų, nes? kiek 
man žinoma, ne ant ledo jie

Labai nežymiai su- 
„ skaičius.

sėdi ir senatvėje lengviau 
gali pagyventi, y .

Linkiu Franui greit pa
sveikti . ir dar daug metų 
pagyventi./ :

įV. Žilinskas
s.,

Katalikų bažnyčios reikalai 
Tarybų Lietuvoje

yra uždarytų bažnyčių, bet 
ne todėl, kad tikintieji ne
turėtų kur melstis, o todėl, 
kad'tikintiesiems užtenka 
ir tų bažnyčių, kurios pa
liktos veikiančiomis. Jei 
bažnyčias uždarinėtų tuo 
tikslu, kad tikintieji netu
rėtų kur melstis, tai, kaip 
savaime suprantama, juo 
labiau nebūtų leidžiama 
statyti naujų bažnyčių ar
ba remontuoti karo metu 
apgriautų. Faktai gi ką 
kitą sako. Pvz., Klaipėdoje 
iškilo kelių milijonų rublių 
vertės nauja bažnyčia. Be
liko tik atlikti apdailos bei 
įrengimo darbus. Ateinan
čiais metais* joje jau bus 
laikomo^ pamaldos.”

—Ar nenusiskundžia vys
kupai ir tikintieji kunigų 
stoka?

Ne, tuo nenusiskundžia 
nei vyskupai, nei tikintieji. 
Buržuazinėje Lietuvoje di
delė kunigų armija dirbo 
labai maža ką bendro su 
pastoracija turintį darbą. 
Kunigai buvo gausingų ka
talikiškų organizacijų va
dovais, mokyklų valdinin
kais. Tarybų valdžiai at
skyrus bažnyčią nuo vals
tybės ir mokyklą nuo baž
nyčios, kunigams pasiliko 
tiesioginės jų funkcijos, — 
religinis kultas ir apeigos. 
Todėl nors pokariniais me
tais ir sumažėjo kunigų 
skaičius, nes apie 300 dva
sininkų, su arkivy s k u p u 
S k v i r e cku ir vyskupais 
Brizgiu bei Padolskiu, pa
bėgo kartu su hitlerinin
kais, tačiau, nežiūrint to, 
kunigų stoka niekas nesi
skundžia.

—IŠ kokių lėšų yra atsta
tomos karo metu sugriau
tos bažnyčios, atliekami re
montai, naujų bažnyčių, ir 
kulto tarnų gyvenamųjų 
namų statyba?

—Tarybų Lietuvoje baž
nytinės ir religinės organi
zacijos iš valstybės subsi
dijų negauna. Jos yra pa
čių tikinčiųjų išlaikomos. 
Bažnyčių ir religinių bend- 
nuomenių pajamos neapde
damos mokesčiais. Dvasi
ninkija tokia pat tvarka, 
kaip ir kiti piliečiai, moka 
tik darbo pajamų mokes
čius. Religinės bendruome
nės turi teisę nuomoti ir 
pirkti namus, transporto 
prie m o n es, laikyti savo 
dirbtuves religinių reikme
nų gamybai. Dabartiniu 
metu visi karo metu su
griauti ir apgriauti maldos 
namai yra atstatyti. Baig
ta statyti Švenčionėlių baž
nyčia, baigiama atstatyti 
Kruopių bažnyčia. ■ Bažny
čių remontui ir statybos 
reikalams valstybė išskiria 
statybines medžiagas, už 
kurias jie apsimoka valsty
binėmis kainomiš.

Reikia pastebėti, jog tos 
bažnyčios, kurios , yra pri- 
p a ž intos architektūriniais 
paminklais, restaur u o j a - 
mos valstybės lėšomis. W^ls- 
tybės lėšomis restauruoja
ma Vilniaus Petro ir Povi
lo Stelmužės ir daugelis ki
tų bažnyčių. 1959 metais 
šiam tikslui valstybė išlei
do virš milijono rublių.

Šia proga noriu priminti, 
kad dvasininkai įgyvena iš 
tikinčiųjų aukų. Bet jų 
gaunamos aukos yra tokios, 
kad dvasininkai gali ne tik 
pasiturinčiai, bet daugelis 
ir net prabangiai gyventi. 
Lengvąsias mašinas tūri ne 
tik vyskupijų valdytojai, 
bet ir daugelis kunigų. KtL

MIRUS

Kazimierui Garbinčiui
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai 

Martai, sūnums Zenonui ir Kazimierui, 
dukteriai Suzanai ir visiems jo 

artimiesiems ir draugams.
LLD 190 KUOPA
—Cleveland, Ohio

nigai statosi, perka namus, 
jie dažni svečiai ne tik Ta
rybų Lietuvos, bet ir Tary
bų Sąjungos kurortuose.

—Ką galėtumėte pasaky
ti apie katalikų dvasininkų 
visuomeninę veiklą?

—Pažymėsiu, kad pasta
raisiais metais vis platesni 
dvasininkijos sluoksniai ak
tyviau pradeda remti Tary
bų valdžios vykdomas soci
alines, ūkines ir kultūrines 
reformas. Pūvantis kapita
listinis pasaulis su savo ne
teisingumu negali patikti 
blaiviai ir sąmoningai gal- 
vojantiems kunigams. Dar
gi Lietuvos praeitis iššau
kia nusistebėjimą, kuomet 
galvoji, kaip galėjo vienas 
turėti plotus, o kitas, nors 
ir labai mylintis žemę, ne
turėjo dargi sklypelio smė
lyno, kuomet vieni nežino
jo, kas yra nedateklius, o 
kiti visą gyvenimą vegeta
vo skurde.”

Tiek katalikų, tiek ir ki
tų konfesijų dvasininkija! 
vis aktyviau pasire i š k i a 
kovoje už taiką ir tautų 
draugystę. Aktyvių taikos 
šalininkų judėjimo dalyviu 
buvo velionis vyskupas Ka
zimieras Paltarokas, sąjun
ginio ir respublikinio taikos 
šalininkų komitetų nariu 
yra Kauno arkivyskupijos 
ir Vilkaviškio vyskupijos 
valdytojas kan. J. Stanke
vičius. Respublikinio tai
kos šalininkų komiteto na
riu yra vyskupas P. Ma
želis. Lietuvos dvasininkija 
paskelbė ne vieną atsišau
kimą taikos klausimu.' 1959 
metų gruodžio mėn. 2 d. 
Lietuvos vyskupai išleido į 
Italijos, Prancūzijos, Vaka
rų Vokietijos ir kitų kraš
tų katalikus kreipi m ą s i, 
kuriame jie pareiškė, jog 
remia Tarybų Sąjungos vy- 
riausybės taikos politiką ir 
kviečia šių kraštų katali
kus įsijungti į aktyvią ko
vą už taįką. Nemažai Ta
rybų Lietuvos dvasininkų

__ t—uxjail .if,?;?1,ujxrmiiur 

DETROIT, MICH.
šiuomi pranešame, kad Detroito pažangiosios organi

zacijos rengia spaudos paramai gegužinę (pikniką), ku
ris įvyks sekmadienį, liepos-Jply 17 d., Urbontienės dar
že, Beach Nut Grove, prie Middle Beit kelio.

Visi suprantame, kaip mums pažangiečiams yra svar
bu palaikyti savo spaudą, kuri teiktų visuomenei teisin
gas žinias iš viso pasaulio šalių, taipgi ir iš Amerikos 
darbininkų judėjimo bei kovų už geresnę ateitį. Todėl 
kviečiame visus atsilankyti į šį pikniką ne tik iš Detroito, 
bet ir iš tolimesnių kolonijų. Rūpinkimės visi palaiky
mu savo spaudos.

Rengimo Komisija

I, ,į , ,v„t. , ........ į » ................... . » 

V akacijos pas Bekampius
Vanduo Atlantike šiltas, vieta gera, patogi vakaci- 

joms. Atsilankę nesigailėsite. Kviečia atvykti;

J. A. ir ELZ. BEKAMPIAI
147 13th St., Avalon, N» J.

5 p.--Laisvė (Liberty)— Antrad., liepos (July) 5,

yra Tarybų Sąjungos su ki
tomis valstybėmis draugys
tės ir bendradarbi avimo 
draugijų nariai.

"Tėvynės balsas,” 1960 m. nr. 25

Pittsburgh, Pa.
Mirė B. Danienas

Birželio 11 dieną mirė B. 
Danienas, sulaukęs 65 metų 
amžiaus. Sirgo vėžio liga, 
buvo ligoninėje. Į Ameriką 
atvyko 1913 metais, dar 
jaunas būdamas.

Buvo pavienis, priklausė, 
prie LDS 142 kuopos, L.,B. 
Ass’n of A., nuolatos skai
tė “Laisvę”. Buvo nuošir
dus, draugiškas ir paauko
davo darbininkiškam judė
jimui.

Velionis buvo sunkaus 
darbo žmogus, jis, dirbo 
plieno gaminimo fabrikuo
se.

Birželio 15 d. į Kalvert 
koplyčią susirinko jo drau
gai ir pažįstami paskutinę 
pagarbą atiduoti. Palaido
tas Vyskupijos kapinėse. 
Lai jam būna amžina ra
mybė.

J. Mažeika*

Worcester, Mass. t
Padėka

Širdingai dėkoju Aido 
chorui už surengimą man 
išleistuvių parės, kuri įvy
ko birželio 24 d. Olympia 
Parke. Dėkui chorui, 
Mr. ir Mrs. Jelskiams ir J 
Pinskiui už suteiktas dova
nas. Dėkui mano vaikams 
Helen ir Richard, taipgi Je- 
ren už pagaminimą ska
naus maisto.

Didelis ačiū choriečiams 
ir visiems, kurie daly
vavo mano išleistuvėse. Aš 
su turistais išvykstu į Lie
tuvą liepos 7 dieną.

H. Žilinskienė

Praga. — Karlovy Vary 
srityje sėkmingai veikia 
urahiumo kasyklos.



RICHMOND HILL, N. Y.

MIRUS

Agnes Balčiūnienei
Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Antanui, 
sūnui Antanui, dukteriai Mildred ir visiems 

kitiems giminėms ii1 draugams.
M. Smaidžiūnienė
P. A. Bėčiai
A. M. Šidlauskai

—Greatneckiečiai

NEW YORKAS
Atminčiai Kabinos Žemaitienės

Katherine Žemaitienė mi
rė 1960 m. gegužės 4 d., pa
laidota 7 d., Mount Olivet 
kapinėse, Maspeth, L. L, N. 
Y. Paskiausiu laiku gyve
no 860 Columbia Ave., New

! Katrina čionai gavo ištuo- 
' ką ir susituokė su Mr. S. 
; Bolovinu, tokių pat pažan
gių pažiūrų ir idėjų žmo
gumi kaip ir ji, kuris vi
suomet ją mylėjo, gerbė ir 
aukštai įvertino jos puikų 
'ir nuoširdų charakterį, jaKatrina gimė 1895 metų

spalio 28 d. Paėjo iš Kupiš-! didžiavosi jis ir visi jo gi- 
kio rajono, Alizavos pašto,;
Grinčiagalės kaimo. Į Jung-■ d
tines Valstijas atvyko 1912 i 
m., vardu Domicėlė Vesčiū- ' .
nas. Apsistojo pas gimi- |’ 
nes Julia, Bill, Leo, Ray-' 
mond ir Anna Stakėnus, 
Clevelande, Ohio. 1919 me
tų rugpiūčio 12 d. ištekėjo I 
už Andriaus Žemaičio ir ap- i 
sigyveno Grand Rapids,;
Mich., kur jie, palyginti, ge-į 
rai gyveno, nors tuo laiku ' 
visur matėsi nemaža ne- i 
darbo ir skurdo. i

Tarybų Sąjungos vyriau
sybei paskelbus pirmąjį «■■■■** »
penkerių metų planą, o čia minės ir draugai. Gyveno- 
krizei plintant, žemaitis | me drauge daug laimingų 
nusprendė vykti į Tarybų 
Sąjungą, pasiryžęs ten tap
ti mūrininku. Jie pardavė 
automašiną ir namuką. Ap
silankius, pabuvojus kiek 
įtochester, N. Y., ir Bridge
port, Conn., žemaitis išvy
ko į Tarybų Sąjungą.

Pasilikusi čionai Katrina 
išėjo dirbti fabrikuose, kur 
darbas sunkus, o uždarbis 
moterims tuomet tebebuvo 
labai menkas. Vėliau ji ėjo 
tarnauti pas turtuolius jų 
namuose. Darbas dažnai 
užtrukdavo iki pusiaunak- 

■ čio. 1932 m. atvykusi į 
New Yorką ir čia tebedirbo 
tarnai te. Bet čionykštis 
platus darbininkų judėji
mas ją sudomino ir jinai 
veiklon įsitraukė visa savo 
siela ir nuo sunkaus dienos 
darbo dar išlikusia jėga. Ji 
tapo uolia rėmėja savo my
limo laikraščio Laisvės, taip 
pat veiklia dalyve LDS ir 
LLD veiksmuose . Ji pasi
šventusiai, ryžtingai kovojo 
prieš tautų, spalvų ir tiky
bos diskriminaciją. Ji sklei
dė visą pažangią spaudą, 
dalyvavo veiksmuose už be
darbių a p d r a u d ą , senie
siems pensijas, už taiką. 
Rėmė už tai kovojančias 
organizacijas.

Vos tik Antrajam pasau
liniam karui pasibaigus, ji 
per banką pasiuntė Lietu
von broliui Juliui ir sese
riai Valentinai Vaitiekūnie
nei $200 finansinės para
mos, bet jiems atsisakius 
priimti, pinigai jai buvo 
sugrąžinti.

Užsienyje apsigyvenu
siam Žemaičiui vedus kitą,

ir linksmų metų meilėje ir 
pagarboje vienas kitam.

Nelaimė sutrikdė mūsų 
džiaugsmą: 1949 m. gruo
džio 10 d.
‘‘stroke” ir jį sekęs para
lyžius. Ji išbuvo ligoninė
je apie 60 dienų. Paskiau 
ją pasiėmė jos pusseserė 
Anna Stakėnas pasilsiui jos 
farmoje Michigane, kur ji 
išbuvo • 5 mėnesius geriau
sioje Annos priežiūroje, 
kaip kad vėliau ji turėjo 
Antano Mureikos 
Milforde.

Iš viso pasaulio
TARYBŲ SĄJUNGA VĖL 

ĮTEIKĖ PROTESTĄ
Maskva. — Tarybų Są

junga įteikė protestą Ang
lijai, Francūzijai ir Jungti
nėms Valstijoms, kad jos 
vakariniame Berlyne lei
džia Vakarų Vokietijai re
krutuoti naujokus į karo 
jėgas. Toks Vakarų elgęsis 
laužo sutartį. Birželio 10 d. 
tuo pat reikalu protestavo 
Vokiečių Demokratinės 
Respublikos vyriausybė.

Kobe, Japonija. — Po ka
ro pirmąjį naują submari- 
ną nuleido Japonijos karo 
laivynui.

Tokio. — Su pagalba 
JAV karo orlaivyno sutvir
tintos Japonijos orlaivyno 
jėgos.

Nagasaki. — Nuo sausio 
1 dienos dar mirė 21 žmo
gus, 1945 m. nukentėjęs nuo 
JAV atominės bombos.

Pekinas. — Labai stiprus 
taifūnas siaučia Kwantun- 
go provincijoje.

Maskva. — Atvyko Indo
nezijos premjeras Džiuan- 
da.

Washingtonas. —Atsilan
kė Thailando karalius Adul- 
detas. Nuo 1951 metų Jung
tinės Valstijos Thailandui 
davė už $500,000,000 gink
lų ir amunicijos.

Charleston, S. C. — Ne
toli kranto nuskendo alie
jaus gabenimo laivas “Geor
ge MacDonald”, 10,200 tonų 
įtalpos. Kartu nskendo ir 
100,000 bačkų aliejaus.

Los Angeles, Calif. —Jau 
atvyko visa eilė Demokratų 
partijos vadų paruošimui 
konvencijos, kurioje bus; ruošiasi daryti “Nike-Zeus 
nominuotas' kandidatas į1, 
JAV prezidentus.

JAVWashingtonas.
karo orlaivynas ir laivynas

ir “Atlas” raketų šaudy
mus Ramiajame vandenyne.

New Haven, Conn. —
Connecticut valstijos virši-'tina siekia nutiesti 
n'nkai sutiko,

Buenos Aires, — Argen- 
i 1,000 

kad New | mylių ilgio aliejaus vamz- 
York-New Haven-Hartford ■ džius iki Patagonijos.
geležinkelių kompanija ga
li pakelti už važiuotę iki 10 
procentų.

Knoxville, Tenn. — Gau
ja jaunų baltų vyrų užpuo
lė negrus pikietininkus ir 
sumušė. Negrai pikietavo 
vaistinę, kuri atsisako jiems 
parduoti vaistų.

Mauston, Wis. — Wiscon
sin upėje prigėrė šeši ukrai
niečiai berniukai, kurie čio
nai vasarojo miško stovyk-

Washingtonias* — Pagal 
žinias, laikė 

liepos 4 švenčių automo
bilių nelaimėse buvo 
mušta 420 žmonių.

Katriną ištiko , jar nepilnas ži

šeimoje

už

Bodo, Norvegija. — Ta
rybų Sąjungos lėktuvai su 
kruizeriu gelbsti ieškoti 
Jungtinių Valstijų dingu
sio karo lėktuvo virš Be- 
rentso jūros.,

Tokio. — 30,000 japonų 
demonstravo ir reikalavo, 
kad Kiši valdž’a tuojau pa
sitrauktų.
loję. Dviejų jau surasti la
vonai.

Genoa, Italija. — Italai 
darbininkai demonstravo 
nrieš fašistų suvažiavimą. 
Policija užpuolė ir 40 darbi
ninkų sužeidė.

Washingtonas. — Gyny
bos sekretorius T. S. Gates 
reikalauja daugiau, pinigų 
statybai naujų lėktuvnešių.

Roma. — Italija sutinka, 
kad Trento ir Bolzano rei
kalą spręstų Tarptautinis 
teismas. Jos seniau priklau
sė Austrijai, -ten gyvena 
apie 250.000 austrų, ir Aus
trija reikalauja jas grąžin
ti.

Havana 
ja grasino areštuoti 
J. R. Pariks ir Mrs. G. Falk, 
JAV ambasados nares, ku
rios mieste traukė paveiks-

Kubos polici- 
Mrs.

INDONEZŲ PROTESTAS 
PRIEŠ KARO BAZES
Jakarta. — Indonezija

DĖMESIO!

Gera proga pasinaudoti SPARK 
PLUGS, po 30 c. vienas, 8 į Dė
žę. Su persiuntimu $2.40.
CHAMPION A. C. AUTO LITE

10,000 mailių garantija. Pa
žymėkite vardą mašinos ir ku
rių metų. Priimame money or
derius ir Čekius.

METRO
SPARK PLUG CO.
6101 N. W. 32nd Avo.

Miami 42, Fla.

Vėliau ji sugrįžo namo, 
910 Jackson Ave., Bronx, 
N. Y. Giminės, draugai, 
mes visi, su pagalba penkių 
gydytojų, vaistais, - priežiū
ra stengėmės ją išgelbėti, 
atgauti jai sveikatą, bet ne
galėjome. Ji silpo. Ji mirė 
paskutinį kartą išbuvusi 
Joint Deseases ligoninėje 
tik kelioliką valandų.

Net ir tokios beviltės me
tu ji sakydavo man: “Jei 
aš mirsiu, neverk, stengkis 
būti linksmas, apsivesk.” 
Bet jos netekimas paliko 
jos mylimą ir ją branginusį 
vyrą didžiausiame liūdesy 
ir neramybėje...

Jai prižadėjau, jog dar
buosiuos už tas puikias idė
jas ir principus, kuriems 
jinai taip pasišventusiai ir 
nenuilstamai darbavosi.

Lai ji ilsisi ramiai.
Jos mylimas vyras

S. Bolovinas

Portsmouth, N. H. —Nu
leistas į vandenį naujas ato
minės jėgos submarinas 
“The Thresher”. Jo pasta
tymas ir įrengimas parei
kalavo apie $100,000,000.

“Gero vėjo!” tarsime 
mūšy turistams

Trečiadienį, liepos 6 d., 
“Laisvės” salėje, Ozone 
Parke, Įvyks išleistuvių va
karėlis turistams, kurie iš
vyksta į Lietuvą liepos 7 
dieną.

Šie žmonės, kuriems mes 
(trečiadienį palinkėsime “ge-

Po miestą pasidairius
Iš Tarybų Sąjungos at

gabeno porą jaunų ruonių 
(seals), kurie pagauti di
džiuliame Baikalo ežere, 
Sibire. Jie yra apie 30 co
lių ilgio ir sveria po 36 sva
rus.

Ruoniai patalpinti Coney 
Islande New Yorko Aqua- 
riume. Sakoma, kad tokių 
ruonių yra tik Baikalo eže
re ir Kaspijos jūroje. Už 
juos mainais davė du Kali
fornijos didelius ruonius 
(sea lions), ostričią ir 10 
tukanų (paukščių dideliais 
sparnais.).

Pranas Bukšnys
Sekmadienį, birželio 26, 

10 vai. ryto, netikėtai mirė 
malonus draugas Pranas 
Bukšnys. Mirė sulaukęs 68 
metų amžiaus. Palaidotas 
birž. 30 d. Cypress kapiny
ne, toje sekcijoje, kur daug 
lietuvių jau ilsisi. Nedide
lis palydovų būrelis jį į ka
pines palydėjo.

Šalinsko šermeninėje ta-iro vėjo!”, sudarys pirmąją j/* ~ i izva X 1/ n 4- ! TT A X T 1 • 1 • J • 1

rina Petrikienė, 
— J. Gasiūnas.

Pranas gimęs Lietuvoje: j išskrido ^anksčiau 
Šiamų kaime, Griškabūdžio 
valsčiuje, šakių apskrityje. 
Amerikon atvyko 1912 me
tais ir apsigyveno Buffalo, 
N. Y. Gavo darbą plieno 
liejykloje. Dirbo labai sun
kiai, bet už kiek laiko buvo 
paleistas iš darbo ir turėjo. TTV .. .
kitur darbo ieškoti. Buvo I Užtikriname visus, , . . , , lunlznrna huenuvykęs į vidurvakarines 
valstijas. Kiek padirbėjo 
Springfield, Ohio, 
po kiek 
Brooklynan.

Brooklyne tūlą laiką jis 
dirbo siuvimo pramonėje, 
kiek vėliau—buvo lietuviš
kos duonos išvežiotoju. Pas
kutinį pusmetį buvo pensio- 
nierius.

Pranas Bukšnys buvo pa
žangus ir apsišvietęs lietu
vis. Jis priklausė Lietuvių 
Literatūros Draugijai ir ją 
gerbė. Per kelis metus jis 
buvo šios draugijos Centro 
iždininku ir gerai tą darbą 
atliko. Kai susidarė jam ne
palankios darbo sąlygos, 
reikėjo naktimis dirbti, tai 
ir susirinkimų' nebegalėjo 
lankyti.

“Laisvę” jis taipgi skaitė 
ir rėmė. Parašydavo ir 
straipsnių. O jis rašyti ga
lėjo gana gražiai. Dar nese
niai “Laisvėje” tilpo jo ra
šinys, taikytas LLD suva
žiavimui, su naudingais pa
tarimais. Paskiausiu laiku 
jo širdis pradėjo šlubuoti, o 
dar ir kita liga buvo susir
gęs. Mirė gavęs trečią šir
dies ataką.

Didžiuliame liūdesyje li
ko žmona Veronika, sūnus 
Albertas, Lietuvoje brolis

rė atsisveikinimo žodį Kat- < JAV lietuvių turistų grupę, 
prie kapo I šiemet vyksiančią į Lietu- 

!vą. (Šios grupės dalis jau 
i į Lietu

vą). Antra grupė išskris 
liepos pabaigoj, o trečia — 
rugpiūčio mėnesį.

Kuriems tik laikas leid
žia, dalyvaukite išleistuvė
se. Vaišių pradžia 7 vai. va
karo.

Ant 10th Avė., Brookly- 
ne, vienas autobusas įva
žiavo į kito autobuso užpa
kalį. Nelaimėje nukentėjo 
apie 30 žmonių.

Paskui, 
laiko, atvyko

protestuoja prieš JAV pla- J°nas įrt sesuo . Marijona^
nūs steigti karo bazes Nau
joje Gvinėjoje, Hollandijos 
kolonijoje.

Iš Washingtono praneša, 
kad admirolas A. Burke sa
kė, jog jis stovi už tai, kad 
būtų kiekvienoje pasaulio 
dalyje JAV karinės bazės, 
bet neminėjo Naujosios 
Gvinėjos.

taipgi kiti artimi ir tolesni 
giminės.

Lai Pranas ramiai ilsis 
gražiame kapinyno kalnely
je, o šeimai ir visiems gimi-

— širdinga užuojau-nėms

Washingtonas. — 
Aviation Co. gamins 
cūzijai prieštankines 
11’’raketas.

North
Fran-

“SS-

Helsinkis. —- Tarybų Są
junga užsakė Suomijoje 36 
naujus laivus medžio gabe
nimui.

SVARBU, PRAŠOME VISŲ DĖMESIO!

“LAISVES” PIKNIKAS
Būkime pasirengę jame dalyvauti.

x ''Įvyks Sekmadienį

Liepos 17 July
Prasidės 1-mą valandą dieną

MUZIKA ŠOKIAMS, VALGIAI IR GĖRIMAI

Bus Kasmočiūtes Parke
91 Steamboat Rd., Great Neck, L. I., N. Y.

Iš BROOKLYN© HUSAS EIS Į PIKNIKĄ 
Bus’as išeis 12:30 dieną nuo Lituanika Square 

Kelione j abi pusi $1.75 asmeniui.

Prašome iš anksto užsisakyti vietą važiavimui b'ūsu.
■ .r

mirėAgnes Balčiūnienė 
birželio 23 d., buvo palai
dota birželio 27 d. iš Sha- 
lins koplyčios į Šv. Traicės 
kapines.

Nuoširdžiai dėkojame gi
minėms ir visiems pažįsta
miems, kurie atlankė ir pa
lydėjo į kapus mylimą žmo- 
ną-motiną.

Taip pat visiems įteiku
siems gelių puokštes.

Ilsėkis, Amerikos žeme
lėje, A. A. Agnieška.

Antanas Balčiūnas, Sr, 
Antanas, Jr.

Mildred Ibanez

62 Hart St., Brooklyne, 
du maži vaikučiai rado sa
vo motiną Betty Crawford 
pasmaugtą lovoje. Policija 
ieško užmušėjo.

vakaras bus įdomus!
Salė randasi kampe 

St. ir Liberty Ave. Oxford 
Ave. stotin atveža Ind. li
nijų Lefferts Blvd, trauki
nys.

102

Sukniasiuviai jau 
laimėjo streiką

New Yorkas. — Virgini
ja valstijoje sukniasiuviai 
limėjo streiką prieš Kenro- 
se Manufacturing Co. Strei
kavo 1,200 darbininkų ir 
darbininkių, kurie dirba ke
turiuose fabrikuose.

Kompanija įsteigė fabri
ką Airijoje. Ten darbinin
kams moka tik po 25 arba 
40 centų į valandą, pasiū
tas sukneles pargabena į 
Ameriką ir pardavinėja po 
$2.95 už suknelę..

Jungtinėse Valstijose 
darbininkai organizuoti j 
International Ladies Gar
ment Workers uniją. Jie 
gauna po $1.50 į vai.. Virgi
nia , valst. Unija išreikala
vo, kad kompanija užsista- 
tytų; $30,000 kaucijos, ir 
jeigu nors vieną darbininką 
pavarys iš darbo, tai iš tos 
kaucijos jam bus mokama 
alga.

ISLANDAI GINASI 
NUO BRITŲ

Londonas. — Pereitąją 
savaitę Islandijos lėktuvas 
mėtė padegamas bombas 
ant anglų karo laivo “Gims- 
by Town”, kuris kanuolių 
ugnimi saugojo anglų žve
jus Islandijos pakrantėje. 

I Islandija yra paskelbusi, 
kad per 12-ką mylių nuo 
jos krantų vanduo yra jos 
teritorija, bet anglai žvejai 
lenda iki pat krantų ir žu
vauja. ■

REAL ESTATE

Highland Park apylinkėj, 2 šei
mų. Viskas modemiškai ištaisyta. 
10 kambarių. Ištaisytas skiepas, 
aliejus, puikiame stovyje. Jeiga 
$100. Arti visko. Parduodame pri
einamai. JO-BON REALTY, MI. 7- 
4242. ’ (54-56)

Arlington apylinkėj. 3 šeimų, nau
jas gesinis pečius, varinis. 4 kam
bariai. Jeiga $125. Arti visko. Kam
bariai užimami kai namas nupirk
tas. Gera kaina. JO-BON REALTY. 
MI. 7-4242. (54-56)

Paieškojimas
Ieškau lietuvio, kuris vaižuos į 

Lietuvą su Ekskursija. Aš paeina 
nuo. Kėdainių rajonas, Kunionių 
paštas, Kilbisų kaimas. Prašau 
susisiekti su manim, už ką tariu 
ačiū. Jonas Pačiauskas, P. O. Box 
58, Lost Creek, Pa. (54-55),

SOMEONE ELSE’S HUSBAND AND SOMEONE ELSE’S WIFE..! -
Strangers■ ■ ii i Mil n ■■ aa
WeMeet
... Doori Op«n A. M.
A CRITERION

6'way & 45th SI. .JU 2-1795

KIRK KIM
Douglas Novak

g ; 11

Kovacs Rush
I A BRYNA-įUIHE Production »ClntniiSc«tf» « EASTMAN CdlOE

6 p.—Laisvė (Liberty)—Antrad., liepos (July) 5, 1960

New Yorko miesto te
ritorijoje yra du dideli or- 
laukiai, tai LaGuardia ;r 
New York International, p 
pastarąjį per minutę keli 
lėktuvai nusileidžia ir iš jo 
tiek pakyla. Jie skrenda 
per tirštai apgyventas mies
to dalis. Iš jų skleidžiasi 
dvokiantis sudegęs kuras. 
Jie sudaro didelį oro su- 

• trenkimą. Ypatingai gyven
tojus kankina laike meti
nių švenčių, nes tada dau- 

i giau žmonių išvyksta ir at
vyksta į New Yorką.

Žmonės protestuoja. Mies
to “tėvai” tuojau pasigiria, 
kad jie jau tikriną, “če- 
kiuoją” padėtį. Bet po to 
vėl yra tas pats, kaip buvo 
pirmiau.

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Liet. Literatūros Draugijos 6 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks liepos 
(July) 11 d., Lietuvių Tautiško Na
mo kambariuose, 8 Vine St., ^7:30 
vai. vak. Visi nariai prašomi uJ* 
lyvauti susirinkime, išgirst,! raportą 
iš Laišvės piknikų, ir apkalbėsime 
Laisvės ir Vilnies rudeninius pik
nikus.

Geo. Shimaitis

OZONE PARię, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas yra 

nukeltas iš trečiadienio į penkta
dienį, liepos 8, 7.30 vai. vak., 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park. Skait
lingai dalyvaukite šiame susirinki
me, išgirsite raportą iš LDS suva
žiavimo.

Pasižiūrėkite į mokesčių knygelę, 
gal jau reikia užsimokėti.

Prot. Sekr.

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 13 d., o ne liepos 7 d., 
kaip buvo pranešta anksčiau. Tai
gi visi nariai esate kviečiami da
lyvauti, bus pranešta anksčiau. 
Taigi visi nariai esate kviečiami da
lyvauti, bus duodanti raportai iš 
suvažiavimo. Vieta—102-02 Liberty 
Avė., 7.30 vai. vak. Komitetas.

(54-55)

PHILADELPHIA,' PA.-

LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 8 
d. liepos, Rusų klube, 1150 N. 4th 
St., 7:30 vai. vak. Bus raportai iš 
LLD seimo. Prašome narius /da
lyvauti. Kom. (54-55)

LOS ANGELES, CALIF.
LDS 35 kp. ir LLD 145 kp. A 

sirinkimai įvyks' liepos 10 d., 11 vai. 
ryto, Danų salėje, 1359 W. 24th 
St. Bus raportas iš LLD 145 kp. 
išvažiavimo ir kitų svarbių reikalų. 
Šakalių Žemaiti^. (54-55)

WORCESTER, MASS.

Pasitikimas delegatų iš seimo. 
LDS 57 kp. rengia vakarienę Olym
pia parke liepos 9 d. 5 vai. - vak. 
Kviečiame visus dalyvauti linksmai 
praleisti laiką. Turėsime skanių 
valgių ir išsigėrimų, taipgi ir mu
zikos. Valdyba. (54-55)

MATTHEW A
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

426 Lafayette St

/




